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Silloin tällöin iskee suunnaton turhautu-
misen tunne, kun Perussuomalaisten ra-
sistisiipi tai muut rasistit esittelevät vää-
ristyneitä, jopa tietoisesti valheeseen tai 
sumutukseen perustuvia näkemyksiään 
julkisuudessa. Tasapuolisuuden nimissä 
todettakooon, että myös muiden puolu-
eiden poliitikkojen ja silmäätekevien esi-
tykset voivat saada aikaan samanlaisen 
primitiivisen reaktion. Etenkin tulonja-
kokysymyksissä kansankusettajia tuntuu 
löytyvän.

Rasistit häiritsevät kuitenkin eniten. Ne-
tin suomalaisten uutispalstojen keskus-
telua on vuosikausia häirinnyt joukko asi-
alleen omistautuneita nimimerkin suojis-
sa huutelevia henkilöitä. Strategiana on 
järjestelmällisesti tunkea rasistisia nä-
kemyksiä ja valheellista tietoa maahan-
muuttajista jokaiseen keskusteluketjuun. 
Pienen joukon tarkoituksena on vaikut-
taa yleiseen mielipiteeseen ja antaa ym-
märtää, että ulkomaalaiset olisivat suu-
remmankin kansanosan mielestä Suo-
messa jonkinlainen ongelma. Nyt-liite, 
Mtv3 ja Iltalehti ovat nyt kyllästyneet sa-
maan asiaan ja alkavat rajoittaa joukon 
toimintaa.
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Natseja turpiin?
PÄÄKIRJOITUS

Vaikka ensituntumalta mieleen tulisikin 
käydä vetämässä natseja ja rasisteja tur-
paan, äärioikeiston väkivaltaisiinkin pro-
vokaatioihin on kuitenkin syytä suhtau-
tua rauhallisesti, sillä niillä haetaan juu-
ri yhteiskunnan polarisointia. Jyväsky-
lässä tapahtunut hyökkäys oli hyvä esi-
merkki tästä. Väkivallan sijaan voimava-
rat kannattaa suunnata rauhanomaiseen 
humaanin politiikan rakentamiseen ja 
osoittaa äärioikeiston näkemysten heik-
ko läpäisykyky. 

Rasisminvastaiset tuhansia ihmisiä ke-
ränneet mielenosoitukset ympäri Suo-
mea osoittivat asioiden todellisen lai-
dan. Hiljattain maahanmuuttovirasto 
etsi uusia paikkoja turvapaikanhakijoi-
den sijoittamiseksi. Mediassa välittyi en-
sin kuva, että pakolaiskeskusten vastus-
tus on yleistä, kunnes kysely johtaville 
kuntapäättäjille osoitti vain 15 prosentin 
vastustavan vastaanottokeskuksen sijoit-
tamista kuntaansa. 

Ihmisten erilaisuuden hyväksyminen ja 
erilaisten lähtökohtien ymmärtäminen 
on rauhantyössä jatkossakin keskeisel-
lä sijallla.

JUSSI HERMAJA

SISÄLLYS
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Egyptin puolustusministeri Sedki Sob-
hi päätti 20.5.2015, että kaksi aseista-
kieltäytyjää - Mark Nabil Sanad ja Mos-
tafa Ahmed El-Saied – vapautetaan soti-
laspalveluksesta. Molemmat ovat kamp-
pailleet yli vuoden ajan aseistakieltäyty-
jän statuksen saamiseksi. Ministerin pää-
tös ei tunnusta heitä aseistakieltäytyjiksi, 
vaan vapauttaa suorittamasta palvelusta. 

Mostafa Ahmed sai viime marraskuussa 
virallisen vastauksen vaatimukseensa tul-
la tunnustetuksi aseistakieltäytyjänä. Ai-
kaisemmin kenellekään aseistakieltäyty-
jälle ei ollut annettu sellaista. Tultuaan va-
lituksi palvelemaan upseerina armeijassa, 
Mostafa lähetti puolustusministerille kir-

takieltäytyjät ovat joutuneet muutamas-
ta viikosta vuosiin kestävään määrittele-
mättömään tilanteeseen, jonka jälkeen 
armeija on vapauttanut heidät palveluk-
sesta. Tietojemme mukaan tähän men-
nessä yksikään egyptiläinen aseistakiel-
täytyjä ei ole joutunut oikeuteen, eikä ar-
meija oli koskaan yrittänyt pakottaa pa-
sifisteja palvelemaan. Osittaiskieltäytyjiä 
ei kuitenkaan kohdella samalla tavalla.

Egyptiläinen NoMilService-liike on tyy-
tyväinen vapautuspäätöksiin. Liike vaatii 
Egyptin viranomaisia uudistamaan ase-
velvollisuuslain ja tunnustamaan aseista-
kieltäytymisoikeuden. Syvemmin Egyptin 
aseistakieltäytyjien tilanteesta: akl-web.fi

KAKSI EGYPTILÄISTÄ ASEISTAKIELTÄYTYJÄÄ 
VAPAUTETTU PALVELUKSESTA

jeen jossa vaati vapautusta vakaumuksen-
sa perusteella. Kaksi viikkoa myöhemmin 
hän sai vastauksen, jossa vaatimus hylät-
tiin ja väitettiin, että asevelvollisuudesta 
kieltäytyminen uhkaa maan turvallisuut-
ta. Mostafa ei taipunut ja tilanne oli um-
pikujassa kunnes puolustusministeri teki 
vapautuspäätöksen.  Mark Nabil Sanadin 
aseistakieltäytymisen perusteista rapor-
toitiin Antimilitaristin numerossa 1/2015.

Vaikuttaa siltä, että vaikka Egypti ei vi-
rallisesti tunnusta aseistakieltäytymistä, 
käytännössä se on tekemässä niin. Mai-
kel Nabil (Markin Nabilin veljen) kieltäy-
dyttyä asevelvollisuudesta ensimmäise-
nä Egyptissä vuonna 2010, kaikki aseis-

ASEISTAKIELTÄYTYJÄ SOTIROPOULOSILLE  
JÄLLEEN TUOMIO KREIKASSA
European Bureau for Conscientious Ob-
jection (EBCO) on järkyttynyt Ateenan 
vetoomusotilastuomioistuimen 16.6. an-
tamasta päätöksestä. Aseistakieltäytyjä 
Dimitris K. Sotiropoulos todettiin jälleen 
syylliseksi tottelemattomuuteen ja sai 10 
kuukauden ehdollisen vankeusrangais-
tuksen selvästi epäoikeudenmukaisen oi-
keudenkäynnin jälkeen.

“Tämä oli määritelmällisesti epäoikeu-
denmukainen oikeudenkäynti ja julkinen 
osoitus militokratiasta. Ei vain sotilastuo-
mioistuin tuominnut siviiliä, mikä on jo it-
sessään suuri ihmisoikeusloukkaus, mut-
ta se ei edes sallinut aseistakieltäytyjän 
puolustuksen vapaata toimintaa. Sotilas-
tuomioistuin rajoitti, häiritsi ja keskeytti 
jatkuvasti ja toistuvasti todistajien, puo-
lustusasianajajan ja vastaajan itsensä pu-

senille ilman rajoituksia ja varauksia kan-
sainvälisten standardien mukaisesti sekä 
pakollisen sotilaspalveluksen lakkautta-
mista”, Biesemans lisäsi.

48-vuotias Sotiropoulos on Kreikan aseis-
takieltäytyjien yhdistyksen perustajajä-
sen. Hän on kieltäytynyt värväytymästä 
armeijaan vuodesta 1992 alkaen, tuonut 
julkisesti esille vastustuksensa väkivaltaa 
ja militarismia kohtaan ja pyytänyt mah-
dollisuutta suorittaa palvelus syrjimättö-
mässä siviilipalveluksessa. Vaikka Sotiro-
poulos on kolmen lapsen isänä jo vapau-
tettu asevelvollisuuden suorittamisesta, 
hän sai alemman tuomioistuimen käsit-
telyssä 13.5.2014 kymmenen kuukauden 
ehdollisen tuomion 23 vuotta ensimmäi-
sen kieltäytymisensä jälkeen. Lisää Soti-
ropouloksen tapauksesta: akl-web.fi

Antimilitaristi kertoi viime numerossa 
2/2015 AKL:n perustamasta uudesta re-
servinkieltäytyjille suunnatusta infosivus-
tosta eroa-armeijasta.fi. Sivusto näyttää 
viimeisten tilastojen valossa löytäneen 
yleisönsä. Toukokuussa armeijan reser-
vistä erosi ennätysmäärä koulutettu-
ja sotilaita. Kesälomienkin aikana reser-
viläiset ovat eronneet erittäin vilkkaas-
ti edellisvuosiin nähden. Liiton reservin-
kieltäytymiskampanjan välitavoitteee-

RESERVINKIELTÄYTYMISKAMPANJA  
YLITTI VÄLITAVOITTEENSA

na ollut 600 eronnutta tänä vuonna rik-
koutuikin jo kesäkuun aikana. Nyt näyt-
tää siltä, että reservinkieltäytyjien koko-
naismäärä nousisi toiselle tuhannelle, eli 
nelinkertaistuisi viime vuodesta. ”Lapin-
järven viiden päivän loman”, eli kieltäy-
tyjille automaattisesti langetettavan ran-
gaistuksenomaisen koulutusviikon suo-
sio saattaa hyvinkin johtaa koko pelleilyn 
lakkauttamiseen.

heenvuoroja - jopa silloin kun hän yrit-
ti selvittää kieltäytymisensä perusteita”, 
kertoi EBCO:n varapuheenjohtaja Sam 
Biesemans. Sotiropoulosin puolesta oi-
keudessa todistivat Nikos Chrysogelos 
(entinen vihreiden kansanedustaja), Af-
roditi Stambouli (Syrizan kansanedustaja) 
ja Sam Biesemans.

EBCO kehottaa Kreikan uutta hallitusta 
viimeinkin kääntämän sivun ja tekemään 
lopun kreikkalaisesta militokratiasta ja si-
viilien tuomitsemisesta sotilasoikeuksis-
sa. Kreikan hallituksen on korkea aika lo-
pettaa skandaalimainen aseistakieltäyty-
jien syyttäminen ja heidän oikeuksiensa 
häpeämätön loukkaaminen. “EBCO vaa-
tii aseistakieltäytymisoikeuden täydellis-
tä tunnustamista asevelvollisille, reservi-
läisille ja asevoimien ammattimaisille jä-



VISA SAVOLAISELLE 
TOTAALITUOMIO
Tamperelainen aktivisti Visa Savolainen 
tuomittiin Loviisan käräjäoikeudessa 
28.elokuuta 173 päivän ehdottomaan 
vankeusrangaistukseen siviilipalveluk-
sesta kieltäytymisestä. Savolainen kiel-
täytyi aseista protestiksi kansainvälisel-
le aseiden kilpavarustelulle ja kasvaval-
le nationalismille. Omalla toiminnallaan 
Savolainen ei halunnut tukea vanhanai-
kaista ja syrjivää rakennetta.

”Sen lisäksi, että asevelvollisuusjärjes-
telmä luo institutionalistoitua väkival-
taa, sillä on keskeinen rooli kaksinapai-
sen sukupuolijärjestelmän ylläpitämi-
sessä ja uusintamisessa. Ainoastaan ju-
ridisesti miehiin kohdistettu kontrolli le-
vittää kuvaa kahdesta toiselleen luon-
taisesti vastakkaisesta sukupuolesta, 
joiden tehtävät yhteiskunnassa ovat au-

Visa ei pantaa pelkää.

tomaattisesti erilaiset”, Savolainen pe-
rustelee kieltäytymistään.

”On hullunkurista, että tilanteessa, jos-
sa koulutuksesta ja peruspalveluista lei-
kataan, mällätään rahaa satojen tuhan-
sien nuorten vastentahtoiseen koulutta-
miseen. Sen lisäksi, että nuorten koulut-
taminen, kontrollointi ja rankaiseminen 
maksavat, on kansantaloudellisesti teho-
tonta pakottaa parhaassa työ- ja opiske-
luiässä olevat nuoret vuodeksi armeijaan 
tai siviilipalvelukseen”, Savolainen jatkaa.

Savolaisen tuomio langetettiin ns. pan-
tarangaistuksena. Suomen tuorein to-
taali jää odottamaan tuomionsa täytän-
töönpanoa ilman aikomusta jatkaa oi-
keusprosessia eli valitusta ylempään oi-
keusasteeseen.

KOLME ASEISTA-
KIELTÄYTYJÄÄ  
VAPAUTETTU 
SYYTTEISTÄ  
ETELÄ-KOREASSA
Gwangjun alueoikeus antoi odottamatta 
vapauttavan päätöksen kolmelle kutsun-
takarkuruudesta syytetylle aseistakiel-
täytyjälle. Aikaisemmilta vuosilta tunne-
taan vain kaksi tapausta – 2004 ja 2007 
- joissa tuomioistuin oli päätynyt saman-
laiseen ratkaisuun. Tuolloin vapauttavat 
päätökset kumottiin ylemmissä oikeus-
asteisssa ja syyttäjä valittaa ratkaisusta 
tässäkin tapauksessa.

Tuomari Chang-seok Choi perusteli rat-
kaisuaan: “On välttämätöntä tulkita pe-
rustuslain turvaamaa omantunnonva-
pautta sekä velvollisuutta osallistua kan-
salliseen puolustukseen harmonisella ta-
valla. Kun perusoikeudet törmäävät mui-
hin perustuslakiin perustuviin asioihin 
kuten kansalaisten velvollisuuksiin, on 
asiaankuuluvaa tulkita lakia tavalla, jossa 
molemmat intressit toteutuvat mahdolli-
suuksien mukaan.”

Etelä-Korea ei ole tunnustanut aseista-
kieltäytymisoikeutta ja asepalveluksesta 
kieltäytyvät tuomitaan rutiiniluontoises-
ti 18 kuukauden vankeusrangaistukseen. 
Suurin osa etelä-korealaisista aseistakiel-
täytyjistä kuuluu nyt tuomiosta vapaute-
tun kolmikon tavoin Jehovan todistajiin, 
mutta maassa on myös eettisin ja poliit-
tisin motiivein kieltäytyviä.

Aseistakieltäytyjä Edo Ramon sai 20 päi-
vän vankeustuomion. Kyseessä on jo 
kuudes tuomio ja nyt hän on viettänyt 
vankilassa yhteensä 65 päivää. Antimili-
taristin viime numeron ilmestyessä tou-
kokuun lopulla Ramonilla oli saanut vast-
ikään toisen tuomionsa.

Israelin aseistakieltäytyjiä kohtaan sään-
nönmukaisesti harjoittama useampiker-
tainen tuomitseminen rikkoo kansain-
välisiä oikeusstandardeja. Marraskuus-
sa 2014 YK:n ihmisoikeuskomitea ilmaisi 
huolensa aseistakieltäytyjien usempiker-
taisesta tuomitsemisesta ja kehotti Israe-
lin viranomaisia pidättäytymään siitä.

EDO RAMON 
TUOMIO- 
KIERTEESSÄ 
ISRAELISSA
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Toukokuun lopussa belgialaiset rauhan-
järjestöt valtasivat neljän hallituspuolu-
een toimistotilat. Valtausten tarkoitukse-
na oli nostaa esiin ja vastustaa hallituk-
sen suunnitelmia hankkia uusia hävittä-
jälentokoneita.

AKL:n sisarjärjestöjen Vredesactien ja 
Agir pour la Paix:n 80 aktivistia tunkeu-
tuivat halllituspuolueiden toimistoihin 
Brysselissä. Tempauksessa sisustettiin 
puoluetoimistot uudelleen julisteilla, il-
mapalloilla, koristenauhoilla ja lentoleh-
tisillä. Valtaukset kestivät koko iltapäivän 

Kuva: Vredesactie

Valko-Venäjä on hyväksynyt vaihtoehto-
palveluslain, joka astuu voimaan vuoden 
2016 alussa. Laki tarjoaa uskonnollisille 
aseistakieltäytyjille mahdollisuuden ha-
kea siviilipalvelukseen, mutta ei muille. 
Ei ole selvää, hyväksytäänkö edes kaik-
kia uskonnollisin perustein kieltäytyviä. 
Uusi laki ei kerro, kuinka se suhtautuu 
aseistakieltäytyjiin, jotka tulevat uskon-
nollisista yhteisöistä joita ei kokonaisuu-
tena pidetä pasifistisina - kuten ortodok-
sisesta kirkosta. Vaihtoehtopalvelus on 
kaksi kertaa asepalveluksen mittainen ja 
siihen voi hakea vain ennen armeijapal-
velusta, ei siis enää sen aikana.

Ihmisoikeusaktivistit ja asepalveluksesta 
kieltäytyvät Jehovan todistajat pitävät la-
kia edistysaskeleena. Ihmisoikeusaktivis-
tit korostavat, että jatkavat työtään saa-

palvelut, asutustoiminnan, maatalouden, 
metsätalouden, teiden rakennuksen ja 
rautateiden ylläpidon”. Hakemusten koh-
talosta päättävät asevelvollisuuskomissiot. 
Niiden puheenjohtaja tulee siviilipaikallis-
hallinnosta, muut kaksi jäsentä ovat soti-
lashallinnon edustaja ja kutsuntalääkäri.

Tällä hetkellä asepalvelukseen kutsu-
taan kaikki 18-27 -vuotiaat miehet. Kor-
keasti koulutettujen palvelusaika on 12 
kk, muiden 18 kk. Vapautuksen voi saa-
da terveydentilan tai perhetilanteen joh-
dosta. Sotilasvalasta ja/tai aseiden kan-
tamisesta kieltäytyvät määrätään palve-
lemaan rautatiejoukoissa tai muissa ei-
taistelevissa yksiköissä. Kaikista asevoi-
mien määräämistä tehtävistä kieltäyty-
vät joko vapautetaan tai vangitaan. Lisää 
Valko-Venäjän tilanteesta: akl-web.fi

HUONO SIVIILIPALVELUSLAKI  
VOIMAAN VALKO-VENÄJÄLLÄ

euroa. Tämän lisäksi uusien hävittäji-
en käytöstä, huollosta ja niihin liittyväs-
tä koulutuksesta tulisi miljardien lisälas-
ku seuraavina vuosikymmeninä.

Mielipidetiedustelujen mukaan vain yksi 
neljästä belgialaisesta kannattaa maan 
porvarihallituksen ajatusta uusien hävittäji-
en hankkimista. Maan poliittinen tilanne on 
verrattavissa Suomeen: uusia aseita ollaan 
hankimassa samaan aikaan kun hallitus to-
teuttaa rajuja leikkauksia koulutussektorilla, 
oikeusjärjestelmä kangertelee rahapulassa 
ja päivähoitomaksuja korotetaan.

dakseen lain kansainvälisten ihmisoike-
ussitoumusten mukaiseksi. Tämä edel-
lyttää sen ulottumista koskemaan myös 
muita kuin uskonnollisia kieltäytyjiä sekä 
vaihtoehtopalveluksen lyhentämistä.

”Laki saattaa auttaa vuodessa 40-50 ih-
mistä - ja se on edistystä”, kertoi Vaih-
toehtoisen siviilipalveluksen puolesta 
-ryhmän koordinaattori Yauhen Asiyeus-
ki kertoi Minskissä 17. kesäkuuta. ”Mut-
ta laki ei ratkaise kaikkia ongelmia. Lais-
sa kiteytyy niin monen vuoden työ. Se 
on huono laki. Mutta se on olemassa ja 
se on hyvä”, Asiyeuski kirjoitti sosiaali-
sessa mediassa lain julkaisemispäivänä.

Vaihtoehtopalveluksen järjestää työ- ja so-
siaaliturvaministeriö. Laki mainitsee palve-
lustehtäviksi ”terveydenhoidon, sosiaali-

kunnes poliisi kutsuttiin tyhjentämään 
rakennukset aktivisteista.

Belgian puolustusministeriössä on par-
haillaan työn alla maan puolustussuun-
nitelman uudistaminen. Hallituspuoluei-
den yhteinen näkemys on, että Belgian 
ilmavoimat tarvitsevat uuden hävittäjä-
lentueen korvaamaan nykyiset F-16 hä-
vittäjät, joita on viime vuosina käytetty 
Afganistanin, Libyan ja Irakin sodissa.

F-16-koneiden korvaamisen uusilla mal-
leilla on arvioitu maksavan 6 miljardia 

BELGIAN  
HALLITUSPUOLUEIDEN 
HÄVITTÄJÄSUUNNITELMAT  
KRITIIKIN KOHTEENA
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Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 
dosentti Valdemar Kallunki julkisti ke-
säkuussa työ- ja elinkeinoministeriön ti-
laaman siviilipalvelusta kokevan selvityk-
sen. Sen uutisoinnissa esille nostettiin lä-
hinnä tutkimustulos, jonka mukaan sivii-
lipalvelukseen hakeutuminen ei suuren 
osan sivareista kohdalla perustu vakau-
mukseen. Tämän asian korostaminen on 
tarkoitushakuista eikä kaikilta osin edes 
selvityksen tuloksen mukaiselta, sillä sii-
nä todetaan myös, että arvot ovat vai-
kuttaneet päätökseen hakeutua siviili-
palvelukseen sivareista noin kahden kol-
masosan kohdalla . 

Yhtä hyvin esille olisi voinut nostaa sen, 
että sekä sivarit että heidän esimiehen-
sä olivat keskimäärin varsin tyytyväisiä si-
vareiden tekemään työhön. Tämä ei ole 
kovin yllättävää, sillä Suomen siviilipal-
velusjärjestelmän paras piirre – jota AKL 
on vuosikymmenten ajan edistänyt – on 
palveluspaikkojen ja niiden tarjoamien 
työtehtävien laaja kirjo, joka tarjoaa mo-
nille sivareille mahdollisuuden suorittaa 
palvelus mielekkäissä tehtävissä.

Joka tapauksessa ”vakaumuksettomuu-
den” perusteella Kallunki ehdotti, että 
kaikilta siviilipalvelukseen hakevilta ei 
enää tulisi vaatia vakaumusta. Hänen 
mukaansa siviilipalveluksen voisivat suo-
rittaa myös sellaiset nuoret, joilla ei ole 
terveydellisiä edellytyksiä suorittaa va-
rusmiespalvelusta.

Ehdotus luopua vakaumuksen vaatimi-
sesta kytkeytyy asevelvollisuusjärjestel-
män kriisiytymiseen. Noin kolmasosa ase-
velvollisuusikäisistä miehistä ei enää suo-
rita armeijapalvelusta loppuun, ja noin 
neljäsosa ei mitään asevelvollisuusjär-
jestelmään sisältyvää palvelusta. Armei-
jan käyvien määrä pienenee erittäin to-
dennäköisesti myös jatkossa, joten ainoa 
tapa pelastaa miehiä koskeva yleinen 

asevelvollisuus olisi lisätä palveluksen ar-
meijan ulkopuolella suorittavien määrää.

IHMISOIKEUDETKIN UNOHDETTU

Tällainen pyrkimys on kuitenkin hyvin on-
gelmallinen ihmisoikeuksien kannalta. 
YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia kos-
kevan yleissopimuksen sisältämä orjuu-
den ja pakkotyön kielto estää siviilipal-
veluksen muuttamisen muita kun vakau-
muksellisia aseistakieltäytyjiä koskevak-
si palvelusmuodoksi. Asevelvollisuus on 
toki sopimuksessa rajattu pakkotyön ulko-
puolelle, mutta rajaus koskee vain ”ase-
palvelun luonteista palvelusta” ja ”palve-
lua, joka lain mukaan vaaditaan omantun-
nonsyistä kieltäytyjältä” (artikla 8).

Siviilipalvelus, johon voisi hakea ja jo-
hon mahdollisesti voitaisiin myös määrä-
tä muitakin kuin vakaumuksellisia aseis-
takieltäytyjiä, ei tämän poikkeaman si-
sään mahdu ja merkitsisi kiellettyä pak-
kotyötä. Samankaltainen säännös sisäl-
tyy myös Euroopan ihmisoikeussopi-
mukseen ja ILO:n pakkotyön kieltävään 
sopimukseen. Asevelvollisuuden ylläpi-
täminen ja siviilipalveluksen järjestämi-
nen siitä vakaumuksen perusteella kiel-
täytyville on siis sopimuksen perusteel-
la sallittua, mutta sitä ei saa muuttaa laa-
jasti siviiliyhteiskunnassa toteutettavaksi 
rauhan aikaiseksi työvelvollisuudeksi.

Siviilipalvelus rikkoo jo nyt Suomen kan-
sainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita. YK:n 
ihmisoikeuskomitea vaati viimeksi heinä-
kuussa 2013 Suomea lyhentämään sivii-
lipalveluksen kestoa. Se vaati myös Suo-
mea laajentamaan palveluksesta rauhan 
aikana vapautetuille Jehovan todista-
jille myönnettyä erikoiskohtelua koske-
maan myös muita aseistakieltäytyjäryh-
miä. Suomi ei ole kuitenkaan tehnyt asi-
alle mitään.

SIVIILIPALVELUKSESTA VOIDAAN 
LUOPUA

Kallungin ehdotus olisi vaikeasti toteu-
tettavissa myös sen takia, että siviilipal-
veluspaikoista on jo nyt pula. Vaikka hei-
näkuussa uutisoitiinkin, että sivarit ovat 
nykyisin haluttua työvoimaa, todellisuu-
dessa sekä viime että tämän vuoden ai-
kana useat sadat sivarit ovat jäänet ilman 
palveluspaikkaa sivarin lopussa olevan 
koulutusjakson jälkeen. On vaikea näh-
dä, miten järjestelmä voisi toimia, jos 
sen pariin tulisi huomattavasti nykyistä 
enemmän asevelvollisia.

Sen sijaan koko siviilipalveluksesta voi-
taisiin jo luopua siirtymällä Norjan mal-
lin tapaiseen vapaaehtoiseen asepalve-
lusjärjestelmään.

KAJ RANINEN
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Suomen välisellä turvallisuussopimuksel-
la. Puolustustilan poikkeusoloissa isäntä-
maasopimuksen velvoitteet saatettaisiin 
ajaa hyvin nopeasti käyttöön. Rauhan ai-
kanakin NATO-myönteiset voimat järjes-
televät asioita mieleisikseen: ulkominis-
teriön asettama työryhmä valmistelee 
lainsäädännön muutoksia kriisinhallin-
taan ja muuhun kansainväliseen yhteis-
työhön poistaakseen esteet isäntämaa-
sopimuksen käyttöönotolle. Tavoiteai-
kataulu kumppanuuden toimeenpanol-
le on vuonna 2016.

KAKSI VUOSIKYMMENTÄ 
PÄÄMÄÄRÄTIETOISTA NATOTUSTA

Suomen hivuttautuminen sotilasliittoon 
alkoi Hornet-kaupoista ja tarkkailijajä-

senyydestä Pohjois-Atlantin Yhteistyö-
neuvostossa vuonna 1992 ja jatkui Suo-
men erityisedustuston perustamisel-
la NATOn päämajan yhteyteen. Suo-
men ja NATON Rauhankumppanuus-
ohjelman (PfP) myötä Suomi alkoi osal-
listua NATO-johtoisiin sotaoperaatioi-
hin ja maan asekalustoa alettiin sovittaa 
yhteen NATO-maiden kanssa. Vuoden 
1995 hallitusohjelmassa Suomi ei mää-
ritellytkään itseään enää ”puolueetto-
maksi” vaan vaihtoi sanamuodon ”liit-
toutumattomaksi” ja vuonna 2007 hal-
litusohjelmasta poistettiin myös sana 
”liittoutumaton”. Vuotta myöhemmin 
Suomi liittyi NATOn nopean toiminnan 
joukkoihin (NRF). Tällä hetkellä Suomi 
osallistuu NATO-operaatioihin Koso-
vossa ja Afganistanissa. Antimilitaristin 
ollessa painossa Suomi ja Yhdysvallat 
harjoittelevat ilmasodankäyntiä Porin 
edustalla. Käynnissä olevaa harjoitus-
ta on edeltänyt pelkästään tänä vuonna 
ainakin seitsemän NATOn kanssa teh-
tyä sotaharjoitusta, joista neljä Suomen 
alueella. 

Suomen jo menetetty liittoutumatto-
muus on saattanut jäädä laajalta joukol-
ta Suomessa huomaamatta, mutta oli-
si naiivia ajatella, ettei Venäjällä näh-
täisi Suomen ulkopolitiikkaa NATO-yh-
teistyön leimaamana. Isäntämaasopi-
muksella Suomi rikkoo Venäjän kanssa 
vuonna 1992 solmittua naapuruusso-
pimusta salliessaan aluettansa käytet-
tävän aseelliseen hyökkäykseen. Suu-
rin osa kansasta vastustaa NATOon liit-
tymistä, mutta virallinen Suomi ei täs-
tä välitä. Isäntämaasopimus tekee Suo-
men maaperästä, ilmatilasta ja alueve-
sistä päätöstä vaille valmiin sotanäyttä-
mön.

ESA NORESVUO

Syyskuussa 2014 Suomen puolustusvoi-
mien komentaja Jarmo Lindberg allekir-
joitti hallituksen valtuuttamana NATOn 
kanssa niin kutsutun isäntämaasopimuk-
sen. Ilman eduskuntakäsittelyä solmitus-
sa sopimuksessa mahdollistetaan NA-
TOn kaikki toiminta Suomen alueella so-
taharjoituksista hyökkäyssotaan. Suo-
mi velvoitetaan antamaan siviili- ja soti-
lastukea NATO-joukoille ja turvaamaan 
maahan perustettavia NATO-johtoisia 
tukikohtia. Sopimukseen ei sisälly min-
käänlaista ydinaseiden sijoittamiskieltoa. 
Isäntämaasopimuksen ehdot ovat täysin 
NATO-protokollan mukaisia eli kauppa 
muistuttaa NATO-jäsenyyttä ilman lupa-
usta puolustetuksi tulemisesta. Julkisuu-
dessa sopimusta vähäteltiin työkaluksi 
NATO-vierailujen käytännön järjestelyjen 
helpottamiseen. Sopimusta ei vaivaudut-
tu edes suomentamaan. Isäntämaasopi-
mus rikkoo Suomen perustuslain kohtaa 
kansainvälisten velvoitteiden hyväksymi-
sestä, sillä kyseessä on merkitykseltään 
huomattava valtiosopimus, joka tarvitsee 
taakseen eduskunnan suostumuksen.

KULISSIEN TAKAISET TOIMET 
JATKUVAT

Hallitus vakuutti niin Stubbin, Haglun-
din kuin Tuomiojankin suulla, ettei sopi-
mus vie Suomea kohti sotilasliittoa. Yh-
teisymmärryspöytäkirjaksi ja teknisek-
si muistioksi kutsuttu isäntämaasopimus 
jättää heidän mukaansa päätösvallan 
vieraiden joukkojen maahan saapumi-
sesta Suomelle. Tätä tietoa on mahdo-
ton vahvistaa, sillä jatkotoimenpiteiden 
salaaminen on varmistettu NATOn ja 

Hornetit rahoitettiin lainarahalla ja  
sosiaalileikkauksilla 90-luvun laman aikana.

LÄHTEET

• Isäntämaasopimus (Memorandum of Understanding) 
• Suomen perustuslaki, 8. luku kansainväliset suhteet, 94 § Kansainvälisten velvoitteiden ja niiden 

irtisanomisen hyväksyminen  
• Kaleva 27.8.2014: Tuomioja ja Haglund: Isäntämaasopimus ei lähennä Suomea Natoon 
• Turun Sanomat 30.8.2014: Stubb: Nato-sopimus allekirjoitetaan sattumalta juuri nyt 
• Tiedonantaja 16.1.2015: Isäntämaasopimuksella järkyttävät seuraukset 
• Kriisinhallintaan ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät lainsäädännön muutostarpeet 

-työryhmä, UM marraskuu 2014 
• www.yle.fi 17.4.2015: Mutkikas tie Naton luo 
• Ulkoministeriön tiedote 3.3.2015: Suomi osallistuu Naton CMX15-kriisinhallintaharjoitukseen 
• Ilmavoimien uutinen: 20.5.2015: Arctic Challenge 2015 -harjoitus lennetään noin 100 koneen voimin 

Pohjolan taivaalla 
• Iltalehti 5.5.2015: Nato-harjoitus käynnissä Suomen aluevesillä 
• Yle 17.6.2015: Suomi-pojat Naton sotaharjoituksessa Puolassa 
• Maavoimien uutinen 27.5.2015: Porin prikaatin joukot osallistuvat Saber Strike 15 -harjoitukseen 

Latviassa 
• www.lentoposti.fi 16.4.2015: Ilmavoimat osallistuu kansainväliseen BRTE 20 -koulutustapahtumaan 

Baltiassa 
• Satakunnan Kansa 27.3.2015: Hävittäjät palasivat Porin ilmatilaan 
• Keskisuomalainen 19.8.2015: USA:n rynnäkkökoneet Suomen ilmatilaan 
• Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välinen sopimus suhteiden perusteista, 4. artikla 
• Helsingin Sanomat 5.3.2015: HS-gallup: Enemmistö suomalaisista vastustaa yhä Nato-jäsenyyttä
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Aseellinen konflikti kärjistyy Kaakkois-
Turkin kurdialueilla, kun presidentti Re-
cep Tayyip Erdoğan ja hänen Oikeus ja 
kehitys -puolueensa (AKP) lujittavat ase-
miaan valtion johdossa. Kurdiaktivistit 
pelkäävät paluuta 1990-luvun etnisiiin ja 
poliiittisiin vainoihin, joissa 3000 kurdiky-
lää hävitettiin ja miljoonia ihmisiä ajettiin 
pakolaisiksi.

Heinäkuun 20. päivä Islamilainen val-
tio (ISIS) -jihadistijärjestön itsemurha-
pommittaja iski lehdistötilaisuuteen Su-
ruçin kaupungissa lähellä Turkin ja Syy-
rian rajaa. Tilaisuuteen oli kokoontunut 
300 nuorta sosialistia, jotka olivat mat-
kalla Syyrian puolelle auttamaan sodan 
runteleman Kobanen kaupungin jälleen-
rakentamisessa.

Suruçin pommi-iskussa kuoli 33 ja haa-
voittui noin 100 ihmistä. Sen jälkeen kon-
flikti on kehittynyt nopeasti. Erilaiset pro-
testit levisivät suurissa kaupungeissa ja 
Kaakkois-Turkin kurdialueilla kulovalkean 
tavoin ja kiihtyivät rajuiksi yhteenotoiksi 
iltaisin. Kolme päivää myöhemmin Turk-
ki sanoutui yksipuolisesti irti hallituksen 
ja kurdikapinallisten välisestä rauhanpro-
sessista, joka on ollut käynnissa vuoden 
2012 lopulta lähtien, ja aloitti laajan soti-
laallisen kampanjan kurdiliikettä vastaan.

Suruçin pommi-iskusta tuli merkittävä 
käännekohta Turkin valtion ja alueellista 
itsehallintoa vaativan kurdivähemmistön 
välisessä aseellisessa ja poliittisessa kon-
fliktissa. Taustalla on vuosikymmeniä jat-
kunut poliittinen taistelu, jossa Islamilai-
nen valtio on uusi tulokas.

SADAN VUODEN VASTARINTA

Kurdit ovat 30 miljoonan ihmisen etni-
nen vähemmistö, joka asuttaa pääosin 
Turkin, Syyrian, Irakin ja Iranin rajaseutu-
ja. Kun Lähi-idän alueita jaettiin ensim-
mäisen maailmansodan voittajavaltojen 
kesken, jätettiin kurdit neuvottelujen ul-

kopuolelle ja lupaukset itsenäisestä Kur-
distanin valtiosta petettiin. 

Siitä lähtien kurdit ovat kohdanneet 
muun muassa massiivisia pakkosiirtoja, 
etnisiä puhdistuksia, ja kokonaisten yh-
teisöjen hävityksiä, kun neljä eri valtiota 
ovat pyrkineet hävittämään kurdikulttuu-
rin “kansallisen yhtenäisyyden” nimissä. 
Nykyinen konflikti juontaakin juurensa 
suoraan 1970-luvulle asti, jolloin maail-
man monien muiden vähemmistöjen ta-
paan myös kurdit ryhtyivät nk. kansalli-
seen vapaustaisteluun. 

Kurdien vastarintaliikkeen johtoon ko-
honnut vuonna 1978 perustettu Kurdis-
tanin työväenpuolue PKK oli yksi mo-
nista tuohon aikaan syntyneistä marxi-
lais-leniniläisistä sissiliikkeistä. PKK toimi 
Kurdistanin alueella ja Euroopassa ja ver-
kostoitui muiden samanhenkisten liikkei-
den, kuten Palestiinan vapautusjärjestö 
PLO:n ja armenialaisen ASALAn kanssa.

Vuonna 1984 alkanut aseellinen vasta-
rinta jatkui pitkälle 1990-luvulle, jolloin 
Turkki käynnisti valtavan sotilaallisen 
kampanjan tuhotakseen kurdien vasta-
rinnan täydellisesti. Lukuisia järjestö-

jä tukahdutettiin, kansalaisoikeudet mi-
tätöitiin, tuhansia kokonaisia kyliä hävi-
tettiin, kymmeniä tuhansia kurdeja kato-
si tai murhattiin, ja kaksi miljoonaa ajet-
tiin pakolaisiksi.

Verinen 90-luku huipentui maanpaossa 
olleen PKK:n johtajan Abdullah Öcala-
nin vangitsemiseen vuonna 1999 ja sitä 
seuranneeseen yksipuoliseen aselepoon 
PKK:n puolelta. Molemminpuoleinen 
rauhanprosessi käynnistyi lopulta vuo-
den 2012 lopulla.

RAUHANPROSESSI JÄIHIN, 
VALTATAISTELU KOVENEE

Aseellisen konfliktin kiihtyminen vii-
me kuukausina liittyy selvästi Turkin si-
säpoliittiseen valtapeliin. Presidentti 
Erdoğanin AKP puolue kärsi kaksinker-
taisen vaalitappion kesäkuun alun par-
lamenttivaaleissa: puolue menetti yksin-
kertaisen enemmistönsä, eikä näin ol-
len pysty muodostamaan yksin hallitusta 
ensimmäistä kertaa 13 vuoteen. Samal-
la kurdien oikeuksia ajava Kansan demo-
kraattinen puolue (HDP) ylitti ensimmäis-
tä kertaa Turkin korkean 10 %:n äänikyn-
nyksen ja sai 80 edustajaa parlamenttiin.
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Opposition mukaan Erdoganin tavoite 
on kesäkuun vaalitappiosta lähtien ollut 
pikaisten uusintavaalien järjestäminen. 
Hän pyrkii varmistamaan, että HDP jäi-
si nyt äänikynnyksen alapuolelle ja me-
nettäisi edustuksensa, mikä luultavas-
ti palauttaisi myös AKP:n yksinkertaisen 
enemmistön parlamentissa. Uudet vaa-
lit järjestetäänkin lokakuussa, sillä uutta 
hallitusta ei saatu muodostettua 45 päi-
vän määräajassa. Jos AKP saa palautet-
tua enemmistöasemansa, Erdogan voisi 
toteuttaa kaavailemansa perustuslailliset 
muutokset presidentin – eli oman lähipii-
rinsä – vallan kasvattamiseksi.

Surucin pommi-isku sattui Erdoganille 
ja AKP:lle sopivaan aikaan, sillä se an-
toi heille syyn sanoutua irti neuvotteluis-
ta kurdien ja heidän liittolaistensa kans-
sa ja aloittaa laaja sotilasoperaatio po-
liittisia vastustajiaan vastaan vaalien alla. 
Turkki lähettikin kahdeksan ilmapommi-
tusten aaltoa kurdialueille heti ensim-
mäisen iskua seuranneen viikon aikana. 
Laajoja alueita miehitettiin, kun armei-
ja eteni kylästä kylään ja talosta taloon 
hyökäten myös siviilejä vastaan. Kurdi-
aktivistit ehtivät jo pelätä 90-luvun puh-
distusten paluuta. Ne eivät onneksi pa-
lanneet, mutta vuonna 2012 lupaavasti 
alkanut rauhanprosessi on nyt mitätöity.

EI RAUHAA ILMAN POLIITTISTA 
RATKAISUA

Tähän päivään asti jatkuneissa operaati-
oissa on kuollut satoja ja pidätetty tuhan-
sia ihmisiä, joista suurin osa on HDP:n ja 
PKK:n (väitettyjä) kannattajia. Pidätyksil-
lä ei ole yhteyttä Suruçin iskuun tai ter-
rorismiin, vaan poliittiseen aktiivisuuteen 
ylipäänsä. Turkin hallituksen väitetään 
toteuttavan “jännitteen strategiaa”, jon-
ka tarkoitus on etäännyttää vastapuolen 
maltillisia kannattajia kärjistämällä aseel-
lista konfliktia ja yhdistämällä HDP “se-
paratistiseen terrorismiin”.

Kurdiaktivistien mukaan “terrorismin vas-
taisessa” sodassa on kyse poliittisen jär-
jestäytymisen tukahduttamisesta. Turk-
ki on listannut yli 100 liikkeeseen yhdis-
tettyä järjestöä terroristiorganisaatioik-
si ja saanut länsivalloilta miljardeja rahaa 
ja sotilaskalustoa niiden toiminnan estä-
miseen. Näin se on omalta osaltaan mili-
tarisoinut pohjimmiltaan poliittisen kysy-
myksen asettaessaan koko kurdiliikkeen 
poliittisen järjestäytymisen “terrorismin” 
ja vastaterrorin piiriin. Turkin hallituksen 
sanotaan käyttävän terrorismiluokituksia 
sekä estääkseen poliittisen järjestäytymi-
sen että ohittaakseen kritiikin ihmisoike-
usloukkauksista, siviiliuhreista ja kansa-
laisoikeuksien mitätöinnistä.

Kun PKK:n tukiverkostot oli tuhottu ja 
sen johtaja vankilassa, liike luopui viral-
lisesti marxismi-leninismistä ja separatis-
tisesta taistelustaan itsenäisen kurdival-
tion puolesta. Järjestön ympärille muo-
dostunut monietninen sosialistinen liike 
on sittemmin sanonut seuraavansa “de-
mokraattista konfederalismia” virallisena 
ideologianaan. Liikkeen uusi tavoite on 
kehittää alueellista, taloudellista, kult-
tuurista ja yhteiskunnallista itsehallintoa 
olemassaolevien valtioiden alueella.

Vaikka ideologiassa ja toimintatavoissa 
on näkynyt muutoksia, ei liikkeen mää-
rätietoisuus ole vähentynyt lainkaan – 
päinvastoin. Vuosikymmenten vastarin-

ta osoittaa, ettei sotilaallista ratkaisua 
ole näköpiirissä. Konflikti on poliittinen 
ja se vaatii poliittisen ratkaisun. Jotta sii-
hen päästäisiin, on ehdottoman tärkeää 
että Turkki omalta osaltaan demilitarisoi-
si konfliktin tai vähintäänkin lakkaisi ak-
tiivisisesti ohjaamasta sitä sodan suun-
taan. Terrorismiluokitusten ja terrorismin 
vastaisen sodan käyttäminen poliittisen 
toiminnan tukahduttamiseen on lopetet-
tava, jotta Kurdistanin alueen taloudelli-
sen, kulttuurisen ja yhteiskunnallisen it-
sehallinnon kehitys voi edetä kestävään 
suuntaan.

 
HENRI SULKU
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PASIFISMI

Pasifismi määritellään usein väkivallan 
ja sodan vastustamiseksi. Pasifistit ei-
vät yleensä hyväksy sotaa missään muo-
dossa. Monet pasifistit vastustavat myös 
muuta väkivallan käyttöä yhteiskunnas-
sa. Pasifismiin liittyy usein henkilökohtai-
nen moraalinen kannanotto sotaa vas-
taan – sota ja väkivalta ovat moraalises-
ti väärin. Monilla on kuitenkin myös käy-
tännöllisempiä syitä pasifismilleen – sota 
tuo niin paljon kärsimystä, että sitä on 
syytä välttää kaikin tavoin. Pasifistiset 
liikkeet pyrkivät vastustamaan sotaa ja 
vähentämään väkivaltaa yhteiskunnassa.

Ahtaasti määriteltynä pasifismi on ide-
ologia, jonka mukaan väkivallan käyt-
tö missään tilanteessa ei ole sopivaa tai 
sallittavaa. Kaikki väkivaltaiset keinot jot-
ka näyttävät tuovan ratkaisuja, ovat vää-
jäämättä väliaikaisia ja tuottavat lopulta 
pitkällä aikavälillä aina negatiivisen lop-
putuleman, riippumatta väkivallan käy-
tön syistä ja väkivallan käyttäjästä. Abso-
luuttiseksi pasifistiksi itsensä luonnehti-
va ihminen ei siis myöskään vastaa väki-
valtaan väkivallalla tai hyväksy sen käyt-
töä itsepuolustukseen. Joidenkin näke-

mysten mukaan jopa väkivaltaiset  ai-
komukset ovat tuomittavia. Monet ab-
soluuttiset pasifistit eivät myöskään hy-
väksy väkivaltaa eläimiä ja luontoa koh-
taan, joten he vastustavat eläinten teol-
lista käyttöä ja luonnon pitämistä luon-
nonvaroina.

Maltillisesti määriteltynä pasifismi näkee, 
että väkivalta on aina tuomittavaa, mutta 
mahdollistaa minimiväkivallan käytön it-
sensä ja toisten puolustamiseksi pakon 
edessä, jos sillä voi ehkäistä suuremman 
väkivallasta aiheutuvan vahingon. Vä-
kivalta on myös maltillisissa pasifistisis-
sa näkemyksissä viimeinen mahdollinen 
keino, kun mitään muuta ei enää ole teh-
tävissä. Molemmat pasifismin suuntauk-
set tuomitsevat sodan joka tilanteessa.

Monet uskonnolliset suuntaukset edus-
tavat pasifistisia näkemyksiä ja melkein 
kaikista valtauskonnoista löytyy suunta-
uksia, jotka ovat joko fundamentalisen 
tai maltillisen pasifistisia. Lisäksi sekä an-
tiikin personaalisista etiikan suuntauksis-
ta (hyve-etiikka), että valistusajan toimin-
nallisen etiikan suuntauksista (deontti-

nen etiikka ja utilitarismi) löytyy molem-
mankaltaisia pasifistisia tulkintoja.

Väkivalta aineellista omaisuutta kohtaan 
on yksi pasifismissa harmaalla alueel-
la oleva aihe. Maltillisempien suuntauk-
sien mukaan omaisuutta saa tuhota vä-
kivalloin, jos se ehkäisee isomman väki-
vallan, kuten esimerkiksi aseiden tuho-
aminen jottei niitä voisi käyttää. Abso-
luuuttisimman pasifismin mukaan aseita-
kaan ei saa tuhota kuin kontrolloidusti, 
esimerkiksi kierrättämällä niiden metallit 
uuteen käyttöön.

Passiivinen pasifismi tarkoittaa henkilö-
kohtaista vakaumusta, jossa kieltäydy-
tään väkivallan käytöstä ja sen osana ole-
misesta. Väkivalta tuomitaan ja sitä väl-
tetään henkilökohtaisissa teoissa ja elä-
mässä. Aktiivinen pasifismi näkee rauhan 
levittämisen tarkoittavan myös aktiivista 
puuttumista väkivallan käyttöön, riitojen 
sovittelemista ja rauhanomaisien ratkai-
sukeinojen etsimistä väkivallan välttämi-
seksi. Aktiivinen pasifismi on usein myös 
erilaisten sotaa ja väkivaltaa vastustavien 
liikkeiden taustalla.

Kuva: Tiia Sainio
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ANTIMILITARISMI

Antimilitarismilla tarkoitetaan usein anar-
kismiin ja muihin vapaudellisiin sosialisti-
siin liikkeisiin liitettyä sodan ja armeijoiden 
vastustustaoiden vastustusta. Ensi silmä-
yksellä antimilitarismi ja pasifismi näyttä-
vät olevan hyvin lähellä toisiaan – molem-
mat vastustavat sotaa. Antimilitarismiin liit-
tyy kumminkin pasifismia selkeämmin ar-
meijan ja muun väkivaltakoneiston kritiik-
ki. Esimerkiksi useat pasifistit vastustavat ja 
pyrkivät välttämään väkivaltaa, mutta hy-
väksyvät silti jossain määrin poliisin ja jopa 
armeijan olemassaolon. 

Antimilitarismiin liittyy siis pasifismia sel-
keämmin analyysi ja kritiikki väkivaltako-
neiston roolista yhteiskunnassa.  Väkivalta-
koneiston tehtävänä on epätasa-arvoisen 
järjestelmän turvaaminen siihen kohdistu-
via uhkia vastaan. Yhteiskunnan militaristis-
ten rakenteiden murtamiseksi on siis pääs-
tävä eroon myös muista eriarvoistavista ja 
alistavista rakenteista.  Antimilitarismiin liit-
tyy perinteisesti myös vahvasti internatio-
nalismi – ajatus siitä että eri valtioissa asu-
vien ihmisten intressit eivät ole ristiriidassa 
vaan pikemminkin yhteneväiset. 

Suhtautuminen väkivaltaan vaihtelee 
antimilitaristien keskuudessa eikä anti-
militarismi automaattisesti tarkoita kai-
ken väkivallan vastustamista. Esimerkiksi 
anarkistiliikkeen sisällä on  hyvin monen-
laisia näkemyksiä siitä, minkälainen vä-
kivalta on hyväksyttyä yhteiskunnallisen 
muutoksen edistämisessä. 

VÄKIVALLATON TOIMINTA

Horisontaalisiin liikkeisiin liittyy usein pe-
riaatteena päämäärien ja keinojen yh-
teen sovitettavuus sekä prefiguratiivi-
suus. Esimerkiksi antiautoritääriset liik-
keet eivät hyväksy hierarkkisia rakentei-
ta, koska ne eivät ole yhteensopivia pää-
määrän eli hierarkiattoman yhteiskun-
nan kanssa. Useat liikkeet soveltavat sa-
maa periaatetta myös suhteessaan vä-
kivaltaan. Koska tavoitteena on yhteis-
kunta ilman väkivaltaa, nähdään väkival-
ta ei-toivottavana ja usein toimimatto-
mana keinona sen saavuttamiseen. Pre-
figuratiivisuus tarkoittaa käytäntöä pyr-
kiä rakentamaan ja mallintamaan toivot-
tua yhteiskuntaa ja sen tavoitteita jo ny-
kyhetkessä.

Monet antimilitaristiset liikkeet käyttä-
vät tästä syystä erilaisia väkivallattoman 
vastarinnan keinoja pyrkiessään yhteis-
kunnalliseen muutokseen, koska tavoit-
teena on yhteiskunta ilman väkivaltaa ja 
hierarkkisia rakenteita. Väkivallattomalla 
toiminnalla ja tasa-arvoisella päätöksen-
teolla edistetään ja harjoitellaan niitä toi-
mintatapoja ja rakenteita, joiden toivot-
taan laajenevan koko yhteiskuntaan.

Väkivallaton toiminta pitää sisällään lukui-
sia eri toiminnan muotoja. Usein puhutaan 
kansalaistottelemattomuudesta, joka tar-
koittaa suppeasti tulkittuna jonkin epäoi-
keudenmukaisen lain noudattamista jät-
tämistä tai sen tietoista rikkomista pyrki-
myksenä herättää julkista huomiota epä-

kohtaan. Esimerkiksi totaalikieltäytymis-
tä voi pitää kansalaistottelemattomuutena 
totaalikieltäytyjän kieltäytyessä noudatta-
masta epäoikeudenmukaisena pitämään-
sä lakia.

Nykyään käytetään myös kasvavassa 
määrin väkivallattoman suoran toimin-
nan käsitettä. Suora toiminta tarkoittaa 
pyrkimystä puuttua johonkin epäkoh-
taan nimensä mukaisesti suoraan esi-
merkiksi poliitikkoihin vetoamisen si-
jaan. Usein suoralla toiminnalla pyritään 
kuitenkin myös herättämään laajempaa 
huomiota. Esimerkiksi Ruokaa ei asei-
ta -kampanja toteuttaa suoraa toimintaa 
jakaessaan ilmaista kasvisruokaa, mutta 
toimintaan liittyy myös merkittävää sym-
boliikkaa, jolla pyritään kiinnittämään 
laajemmin huomiota asevarusteluun ja 
yhteiskunnan prioriteetteihin. Suora toi-
minta voi olla laillista – REA-toiminnan 
tapaan – tai laitonta – kuten ohjusten tai 
hävittäjien sabotointia.

Kansalaistottelemattomuuden ja suoran 
toiminnan käsitteillä on siis jonkin verr-
ran yhteneväisyyttä. Eroista huolimatta 
niitä käytetään melko usein lähes syno-
nyymeina.

PAAVO KOLTTOLA JA ANTTI SIPILÄ

Tekijä: Sanna Hukkanen
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KUTSUNTAKAMPANJA

Jokasyksyiset kutsunnat aktivoivat Aseis-
takieltäytyjäliiton jäseniä jakamaan tie-
toa asepalveluksen vaihtoehdoista kut-
suntapaikkojen edessä ympäri Suomen. 
Kutsuntakampanja on liiton vanhin yhtä- 
jaksoisesti jatkunut kampanja. Tarve asi-
allisen tiedon levittämiseen kutsun-
taikäisten keskuudessa kutsuntapaikoil-
la ei ole häipynyt internetin eikä edes vi-
ranomaisten tiedonantovelvollisuuden 
laajenemisen myötä. LEPO! -lentolehti-
sten vastaanottajissa on yhä suuri mää-
rä nuoria, jotka eivät ole aiemmin mis-
tään kuulleet laillisesta mahdollisuudes-
ta valita siviilipalvelus tai kuinka hankkia 
vapautus armeijasta terveydellisin pe-
rustein.

RESERVINKIELTÄYTYMISKAMPANJA

Armeijan syystä tai toisesta käyneet 
mutta valintaansa katuvat ovat voineet 
vuodesta 1987 erota armeijan reservistä 
ilmoituksella. Rangaistuksena reservis-
tä eroamisesta reservinkieltäytyjä lähe-
tetään Lapinjärven Siviilipalveluskeskuk-
seen viideksi päiväksi ennen kuin hänel-
le myönnetään aseistakieltäytyjästatus, 
joka suojaa armeijan mielivallalta sota-
aikana. 

Aseistakieltäytyjäliitto kannustaa reservis-
sä olevia koulutetttuja sotilaita eroamaan 
armeijan reservistä. Tämäkin kampanja 
keskittyy tiedon levittämiseen kieltâyty-
mismahdollisuudesta. Kuluvana vuonna 
kampanja on perustanut suositun eroa-
armeijasta.fi -sivuston ja harjoittanut in-
formaatiosodankäyntiä maastosssa ar-
meijan suurten kertausharjoitusten yhte-
ydessä.

TOTAALIEN TUKIKAMPANJA

Aseistakieltäytyjäliitto tukee yksittäisiä 
henkilöitä, jotka valitsevat totaalikieltäy-
tymisen aseistakieltäytymisen muotona. 
Liiton tukee totaaleja tuomalla esille to-
taalikieltäytyjien esittämää protestia eri 
tavoin, levittämällä tietoisuutta asevel-
vollisuusjärjestelmässämme piilevistä ih-
misoikeudellisista ja eettisistä ongelmis-
ta yleisesti sekä kannustamalla kansalai-
sia solidaarisuuteen vangittuja kohtaan. 

Totaalikieltäytyjille on jo pitkään jaettu 
ehdottomia vankeustuomioita, joiden 

pituus on puolet jäljellä olevasta lasken-
nallisesta siviilipalvelusajasta. Totaalikiel-
täytyjän maksimirangaistus on siten 173 
päivää. Suurin osa totaaleista suorittaa 
rangaistuksensa tällä hetkellä ns. ares-
tirangaistuksena eli viranomaisten val-
vomassa kotiarestissa. Totaalikieltäyty-
jän tuomiosta ei jää rikosrekisterimerkin-
tää kuten muista rikoksista. Usein tuo-
miotaan suorittava totaali adoptoidaan 
Amnesty Internationalin kansainväliselle 
mielipidevankilistalle.

VIIVYTTELYKAMPANJA

Siviilipalveluslain mukaan siviilipalvelus-
hakemus tulee käsitellä ”viipymättä”, 
mikä koskee myös tilanteita, joissa hake-
muksen jättäjä on palvelemassa armei-
jassa. Sivarihakemuksen jättänyt tulee 
siis kotiuttaa viipymättä.

Säännöksen selkeydestä huolimatta asi-
an kanssa on ongelmia, ja Aseistakieltäy-
tyjäliiton tietoon on tullut säännöllisesti 
tapauksia, joissa kotiutuminen on kestä-
nyt pahimmilaan useita päiviä sivariha-
kemuksen jättämisestä. Joskus viivytte-
lyn takana tuntuu olevan välinpitämättö-
myys tai vastentahtoisuus asiaa hoitavi-
en upseerien taholta, mutta myös armei-
jan ohjeistukset vaikuttavat asiaan.

Sivariin hakeville järjestetään usein kes-
kusteluja upseerien ja varuskunnan so-
siaalikuraattorin kanssa. Keskustelut ei-
vät ole suoranaisesti lainvastaista, mut-
teivät myöskään perustu lakiin vaan ar-
meijan omaan ohjeeseen. Nämä ohjeet 
eivät saa olla ristiriidassa lakien kanssa, 
joten jos keskusteluja pidetään, ne ei-
vät saa vaikuttaa hakemuksen käsittelyn 
kestoon. Itsestään selvää on, ettei nii-
den yhteydessä saa esiintyä painostus-
ta tai asiatonta kohtelua sivariin hakevaa 
kohtaan. Ja viime kädessä niihin osal-
listumisen tulee olla vapaaehtoista, ku-
ten eduskunnan oikeusasiamies eräästä 
viivyttelytapauksesta helmikuussa 2015 
antamassaan ratkaisussa toteaa.

Aseistakieltäytyjäliiton puututtua asiaan 
muutama vuosi sitten tilanne on paran-
tunut. Ongelmia esiintyy silti edelleen ja 
uusia tapauksia tuli tietoon myös päät-
tyneen kesän aikana. Eräässä niistä kah-
delle sivariin hakevalle oli kerrottu, että 
”hakemus menee joukko-osaston ko-
mentajalle ja siinä saattaa kestää viikko-

Lapinjärvellä sivarissa.
Kuva: Jussi Hermaja
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kin”. AKL:n otettua yhteyttä kyseiseen 
komentajaan kaksikko oli kuitenkin koti-
matkalla jo parin tunnin päästä. Mielival-
taiseen kohteluun ei siis kannata alistua 
tässäkään asiassa. 

SYRJINTÄKAMPANJA

Aseistakieltäytyjäliiton jo vuosia toteut-
taman syrjinnän vastaisen kampanjan 
keskeisin osa-alue on syrjintä työelämäs-
sä. Kampanjan käynnistyessä kymmeni-
sen vuotta sitten työpaikkailmoituksis-
sa etsittiin usein ”armeijan käynyttä” tai 
”asevelvollisuuden suorittanutta” työn-
tekijää ja työnhakulomakkeissa esiintyi 
usein asevelvollisuuden suorittamisesta 
koskevia kysymyksiä.

Niitä näkyy toki edelleen, mutta huomat-
tavasti aikaisempaa harvemmin. Kam-
panjan avulla monet on saatu ymmärtä-
mään, ettei työntekijän asevelvollisuus 
ole työnantajan asia eikä se saa vaikut-
taa työntekijän valintaan tai hänen ase-
maansa. Poikkeus syntyy vain silloin, kun 
palveluksen suorittaminen on työtehtä-
vän sisällön johdosta ratkaisevaa: sotilas-
ammattiin haluavalta voi vaatia armeijan 
käymistä, mutta juuri missään muualla ei.

Kampanja perustuu AKL:n jäsenten ja 
suuren yleisön liitolle lähettämiin ilmian-
toihin syrjinnästä, johon AKL:n toimisto 
puuttuu tavalla tai toisella. Oikeus syrji-
mättömyyteen perustuu lainsäädäntöön. 
Yhdenvertaisuuslaki kieltää eri asemaan 
asettamisen mm. vakaumuksen, mielipi-
teen (sivarit ja totaalit) tai terveydentilan 
(vapautetut) perusteella. Koska palveluk-
sen suorittamisella tai suorittamatta jät-
tämisellä ei näin ollen saa olla merkitys-
tä, ei sitä myöskään saa kysyä: laki yksi-
tyisyyden suojasta työelämässä kieltää 
työnantajaa käsittelemästä työsuhteen 

Sanomatalon R-kioskilla 28.05. oli 
sivareita syrjivä alennusilmoitus.
Kuva: Jyrki Lappalainen

kannalta asiaankuulumattomia työnteki-
jän tietoja.

Kampanjalla on toki edelleen myös työ-
tä jäljellä. Kesän 2015 aikana AKL on ol-
lut yhteydessä mm. erääseen vuokratyö-
firmaan, joka kyseli työnhakulomakkees-
saan, onko hakija käynyt armeijan vai si-
varin vai onko hänet vapautettu. Vastaus 
oli samanlainen kun valtaosalla muista-
kin yrityksistä: kysymys poistetaan lo-
makkeesta pian ja sen tarkoitus on ollut 
vain selvittää, onko hakija menossa suo-
rittamaan palvelusta lähiaikoina ja näin 
ollen poistumassa työnantajan käytettä-
vistä. Tällainenkaan motiivi ei silti tee ky-
symyksestä laillista.

Kampanja pureutuu mahdollisiin syrjin-
tätapauksiin myös esim. koulutuksessa 
ja tuotteiden hinnoittelussa. Mikäli oppi-
laitos myöntää suorituspisteitä vaikkapa 
RUK:n käymisestä, sen tulee olla kysei-
sen opintosisällön kannalta perusteltua 
ja myös siviilipalveluksessa hankittuja 
vastaavia relevantteja ansioita tulee hy-
vittää samalla tavalla. Mikäli taas jonkun 

tuotteen kohdalla myönnetään alennus-
ta varusmiehille, tulee sen koskea myös 
sivareita.

PUHELINNEUVONTAPALVELU

AKL:n toimistossa Helsingin Pasilassa soi 
puhelin. Yhteydenottoja, jotka voi luoki-
tella henkilökohtaiseksi neuvonnaksi on 
vuosittain kuutisensataa. Internetin myö-
tä neuvontapuhelujen määrä on viime 
vuosina vähentynyt. Silti monessa asias-
sa siviilipalvelusmies voi tarvita yksityis-
kohtaisempaa konsultointia tilantees-
saan, koskee se kuntoisuuslomia, kurin-
pitorangaistuksia, ruokarahojen viipy-
mistä tai matkalippujen tulematta jää-
mistä. Uteluja liitolle tulee paljon myös 
liittyen reservinkieltäytymisen kiemuroi-
hin. Totaalikieltäytyjäksi ryhtyvät osaavat 
kysyä asianajopalveluita. Kiperimmissä 
tapauksissa puhelinneuvonnasta vastaa-
va AKL:n järjestösihteeri Kaj Raninen oh-
jaa kysyjän liiton lakiasiainsihteerin Juha 
Keltin puheille. AKL:n neuvontapuhelin 
vastaa numerossa 040-8362786 arkisin 
vähintään klo 16-20.

Järjestösihteeri Kaj Raninen 
löytää vastauksen kysymykseen 
kuin kysymykseen.
Kuva: Tiia Sainio
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RUOKAA, EI ASEITA 
-KASVISRUOALLA SODAN SYITÄ 
VASTAAN

Ruokaa ei aseita eli REA (englannik-
si Food Not Bombs) on Yhdysvalloissa 
1980-luvulla syntynyt liike. Se vastustaa 
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kus-
tannuksella rahoitettua asevarustelua ja-
kamalla ilmaista ruokaa sitä tarvitseville.

Ruokaa ei aseita kritisoi paitsi asevarus-
telua, myös kulutusyhteiskuntaa, jossa 
ruokaa teljetään lukkojen taakse varas-
toihin ja roskiksiin enemmän kuin nälkää 
näkevät köyhät tarvitsisivat syödäkseen.

Kaikki jaettava ruoka on peräisin lahjoi-
tuksista, jotka muuten päätyisivät kaa-
topaikalle. Lisäksi REA:n periaate on ja-
kaa aina kasvisruokaa, koska kasviperäi-
sen ravinnon tuottaminen on eettisem-
pää ja ekologisesti kestävämpää kuin li-
hatuotannon.

REA-toimintaa on järjestetty 1990-lu-
vulta lähtien ympäri Suomea. Helsin-
gin Rauhanasemalla toimii säännöllisesti 
kaksikielinen (suomi – englanti) REA-ryh-
mä, joka järjestää ruoanjakoja keväästä 
pitkälle syksyyn. Toimintaan pääsee mu-
kaan REA:n FB-ryhmän kautta.

Aseistakieltäytyjäliiton kautta saa myös 
tukea REA-ryhmän perustamiseen muil-
la paikkakunnilla.

Henri Hellén  on ollut mukana järjestä-
mässä Rauhanaseman jo legendaarisen 
maineeseen nousseita keikkailtoja vuosi-
en ajan. Keikkoja on järjestetty AKL:n ak-
tiivien taholta vuodesta 1994 alkaen. Vä-
lillä keikkoja ollaan järjestetty eri yhteis-
työkumppaneiden kanssa, mutta Pasilan 
parhaan punk-keikkapaikan tuotot ovat 
aina menneet AKL:n toiminnan tukemi-
seen. Antimilitaristi tapasi Hellénin AKL:n 
toimistolla seuraavan keikkajulisteen kim-
pussa ja tunki mikrofonin miehen suuhun.

Miksi AKL:n tukikeikoilla soitetaan juuri 
punkkia?

”Rauhanasemalla pidettävät liiton tu-
kikeikat vakiintuivat nykymuotoon-
sa, kun liiton 20-vuotisbileissä vuonna 
1994 sattui soittamaan useampi punk-
bändi. Keikka meni nappiin ja jälkeen-
päin bändit ehdottivat, että näitä voisi 
järjestää lisää ja sillä tiellä ollaan. Var-
haisempi Rauhiksen keikkatoiminta oli 
rock-henkisempää. Muiden musiikki-
tyylien saralla tukikeikkoja järjestetään 
klubi- ja ravintolaympäristöissä.”

Kuinka usein tukikeikkoja järjestetään?

”Tällä hetkellä noin neljä kertaa vuo-
dessa, kaksi keväisin ja kaksi syksyisin. 
Joskus ysärillä on järjestetty liki kym-
menenkin keikkaa vuoden aikana.”

Minkä verran illat vetävät yleisöä?

”Kuulijoita on sellaiset 150-200. Lop-
puunmyyty ilta ei ole mitenkään har-
vinaisuus.”

Paljonko yhden keikkaillan 
järkkäämiseen tarvitaan vapaaehtoisia?

”Kaikkiaan toistakymmentä. Tehtäviä 
on laidasta laitaan. Keikan aikana tarvi-
taan lipunmyyjiä, buffetinpitäjiä, siivoa-
ja-järkkäreitä, miksaajia ja ruoanlaittajia. 
Lisäksi ennen ja jälkeen keikan tarvitaan 
roudareita ja tietysti keikalle pitää buu-
kata bändit ja mainostaa tapahtumaa.”

Miten bändit valitaan keikoille?

”Riippuu aina hieman kuka on buuk-
kaamassa. Yleensä yritetään katsoa 
että olisi tasapainoisesti eri tyylis-
tä punkkia, esimerkiksi 82-hc- ja crust 
-bändien vastapainoksi haetaan jota-
kin kepeämpää vaikkapa post- tai ga-

ragepunkkia. Lisäksi on hyvä olla joku 
tunnetumpi nimi line-upissa, tosin tilaa 
annetaan vastavuoroisesti uusille, tun-
temattomammille kokoonpanoille.”

Mihin voi ottaa yhteyttä jos 
haluu keikalle soittamaan tai 
vapaaehtoiseksi?

”AKL:n Facebookin kautta voi kysel-
lä tai toimiston sähköpostiosoitteesta 
(kts. takasivu). Työvuoro keikalla on rei-
lu puolisentoista tuntia, joten kolmas-
osa illasta menee töissä. Vapaaehtoiset 
saavat sisäänpääsyn lisäksi safkaa. Bän-
deille maksetaan kohtuulliset matkaku-
lut,  bändisafkat sekä jotakin juomista.”

Kerro jokin mieleesi jäänyt sattumus 
vuosien varrelta.

”Valse Triesten keikalla 2012 oli kova 
meno ja pitissä pogotessa eräs hen-
kilö roiski avatun juomatölkin itsensä, 
bändin ja yleisön päälle. Kuten tavallis-
ta, VT:n solistilla on tapana laulaessaan 
kieriskellä lattialla yleisön keskellä. 
Kappaleen jälkeen noustuaan ylös hän 
totesi: ”Mää meinasin hukkua.” Sama 
henkilö joka juoman roiski kyseli kei-
kan jälkeen PIF:llä (punkinfinland.net), 
että voisiko seuraavalle kaikalle pääs-
tä töihin, esimerkiksi siivoamaan...”

PUNK-KEIKAT MUKANA RAHOITTAMASSA  
LIITON TOIMINTAA YLI 20 VUOTTA

Maaliskuun 2015 keikalla soittivat 
Traditio, Nostowäki, Secular 

Plague ja Stereotypia [kuvassa].

Kuva: Tiia Sainio
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Kesäkuun alussa Aseistakieltäytyjäliit-
to järjesti ensimmäisen kesäleirinsä vuo-
sikausiin. Paikkana oli entinen kyläkou-
lu Rumon kylässä Pohjois-Karjalan poh-
joisimmassa kunnassa, Valtimolla. Kesä-
leiristä kehkeytyi antimilitaristinen toi-
mintaleiri, kun maamme armeija ilmoit-
ti järjestävänsä Ylä-Karjalassa samaan ai-
kaan suuret sotaharjoitukset, joihin ottai-
si osaa varusmiesten ja armeijan kanta-
henkilökunnan lisäksi reserviläisiä. 

Toimintaleirin nimeksi valikoitui Operaa-
tio Vastatuuli -olihan armeijan harjoituk-
sillakin oma koodinimensä, Wihuri. Yh-
teensä sotilaita saapui Ylä-Karjalaan ar-
meijan ilmoituksen mukaan kymmenen 
tuhatta. Viikon kestäneellä Vastatuuli-lei-
rillä oli parhaana päivänä 25 osallistujaa. 
Pystyäksemme panemaan sotilaskoneis-
tolle kampoihin, olisi jokaisen paikalla 
olevan aktivistin vastattava teoreettisesti 
ei vain kymmentä, vaan 400:aa sotilasta.

LEIRIN TARKOITUS

Leiriviikolle oli etukäteen asetettu rin-
nakkaisia tavoitteita: ensinnäkin vuoro-
puheluun pääseminen sotaharjoituksissa 
olevien reserviläisten ja asevelvollisten 
kanssa. Tarkoituksena oli levittää tietoa 
sotilaiden keskuudessa reservistä eroa-
misen mahdollisuudesta ja vastikään pe-
rustetusta eroa-armeijasta.fi -sivustosta.

Toisekseen halusimme tuoda esiin Wihu-
ri-sotaharjoituksen kytköksen Suomessa 
tänä vuonna järjestettäviin useisiin NA-
TOn jäsenmaiden kanssa toteutetta-
viin sotaharjoituksiin ja osoittaa, kuinka 
maamme on vaivihkaa kansalaisilta ky-
symättä uitettu NATOn kylkeen. Sota-
harjoitusten ”loppusodassa” osapuolina 
olivat harjoituksiin osallistuneiden riviso-
tilaiden kielenkäytössä venäläiset ja suo-

malaiset, eli itärajan tuntumassa todella 
harjoiteltiin sotaa Venäjää vastaan.

Kolmantena ”pointtina” oli osoittaa suo-
malaisen asevelvollisuusjärjestelmän mie-
lettömyys. Reserviläiskirje lähetettiin tou-
kokuussa 900 000 armeijan käyneelle re-
serviläiselle, kun armeijan sodanaikainen 
vahvuus on noin neljäsosa tästä. Armei-
jan käy siis edelleen huomattavasti enem-
män nuoria miehiä kuin mistään näkökul-
masta olisi tarpeellista. Asevelvollisuudel-
le ei enää ole puolustuksellisia perusteita.

TEMPAUKSIA KYLISSÄ, 
KAUPUNGEISSA JA METSISSÄ

Asetettujen päämäärien saavuttaminen 
käytännössä oli eri puolilta Suomea saa-
puneiden leiriläisten harteilla. Keskei-
seksi toimintamuodoksi valikoitui sotien 
vastaisten performanssien esittäminen 
Pohjois-Karjalan kaupungeissa ja kunta-
keskuksissa viikon aikana. Käväisipä ryh-
mä Kainuunkin puolella Kajaanin torilla 
yleisöä ilahduttamassa. 

Leirillä pidetyissä työpajoissa opetel-
tiin mm. pienryhmäpäätöksentekoa ja 
kampanjasuunnittelua sekä valmistet-
tiin banderolleja, joilla ohiajaville sotilas-
saattueille viestittiin. Osa työpajoista oli 
hyvinkin maanläheisiä, kuten kuusenistu-
tustyöpaja, joka toi virkistävää vaihtelua 
muuten hektiseen leirielämään. 

Eräänä iltana naapurikylän koulu, joka 
toimi osan harjoituksista yhtenä sotilas-
päämajoista, sai lähimetsikköönsä soti-
laille räätälöidyn aarteenetsintäradan ja 
pihapuihin kymmenen metrin korkeu-
teen kiinnitetyt banderollit toivottivat so-
tilaat tervetulleiksi -eroamaan armeijasta. 

REINIKAISET SUOPEINA

Suurimmilta kahnauksilta auktoriteettien 
kanssa vältyttiin. Maalaispoliiisit ymmär-
sivät pitää leiriläisiin etäisyyttä lukuunot-
tamatta ajatustenvaihtoa ensimmäisen 
leiripäivän mielenosoituksen yhteydessä 
sotaharjoituksen pääkallopaikalla Nur-
meksessa. Sotilaita oli varoitettu anti-
militaristien arvaamattomuudesta, mut-
ta leirin Suomi-neito kansallispuvussaan 
ja Venäjän karhu pörröisessä kostyymis-
saan sulattivat monien sydämet pipari-
tarjoilullaan pitkin viikkoa.

Entä toteutuivatko tavoitteet? Kesäkuus-
sa armeijan reservistä erosi toiseksi eniten 
historiassa yhden kuukauden aikana. Vas-
tatuuli-leiri ja sen sotaharjoituksia ja ase-
velvollisuutta kritisoiva viesti noteerattiin 
niin paikallisessa lehdistössä kuin valta-
kunnallisissakin medioissa. Valtimolaisen 
näkökulmasta leiri oli onnistunut ja naapu-
rustoakin oli mukana leirin päätöskeikalla. 

AUKEAMAN ARTIKKELIT: JUSSI HERMAJA
KUVAT: TIIA SAINIO

Valtimon keskustassa sotilaat 
kohtasivat karhun.16
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Ilosaarirockissa 
hetkeä ennen 

porttien aukeamista.  
Kuva: Carita Sainio

Elokuun 22. päivänä Helsingissä järjes-
tetty Joukkovoima-mielenosoitus kerä-
si järjestäjän arvion mukaan noin 12 000 
osaanottajaa. Edustettuna olivat niin 
lapset, opiskelijat, työväki, ammattiyh-
distysliike, työttömät, vammaiset, elä-
keläiset, globaalia solidaarisuutta vaati-
neet tahot, sekä ympäristö-, eläinoike-
us- ja rauhanjärjestöt. Laajan kansanrin-
taman muodostavalla mielenosoituksel-

la oli selvä sanoma: Ei leikkauksille. Näin 
laajaa ja monimuotoista mielenosoitusta 
hallituspolitiikkaa ja leikkauksia vastaan 
ei Suomessa ole nähty vuosikymmeniin. 

RAUHANJÄRJESTÖT LIITTYIVÄT 
SUURMIELENOSOITUKSEEN 
LEIKKAUKSIA VASTAAN

AKL:n banderollissa muistutettiin 
90-luvun laman aikana 

tehdyistä hornet-kaupoista. 
Kuva: Suvi Auvinen

Kesäisin AKL:n vapaaehtoiset kiertävät 
pitämässä infopöytää festareilla ympäri 
Suomea.

Tänä vuonna ykköskeskustelunaiheek-
si nousi eroa-armeijasta.fi -sivuston myö-
tä otsikoihin noussut reservinkieltäytymi-
nen. AKL:n teltalla pystyi vierailemaan 
Maailma kylässä-festivaaleilla Ilosaari-
rockissa, Puntala-Rockissa ja Pax-festivaa-
leilla. Suunnitelmissa on ensi vuonna laa-
jentaa näkyvyyttä muillekin festareille.

RESERVINKIELTÄYTYMINEN PUHUTTELI FESTARIKANSAA

17

Antim
ilitaristi 3/2015

Metsiin sijoiteltiin 
kieltäytymislomakkeita ja 
muonapakkauksia tuleville 
käpykaartilaisille.



Ruokaa ei aseita -työleirillä vastustet-
tiin sotia jakamalla ruokaa ilmaiseksi – ja 
opittiin ihmisten kohtaamisesta. Jo perin-
teeksi muodostunut, kansainvälinen Ruo-
kaa ei aseita eli REA-leiri järjestettiin jäl-
leen Rauhanasemalla 6.–17. heinäkuuta. 

Työleirin aikana jaettiin eri puolilla Helsin-
kiä ilmaista kasvisruokaa mielenilmaukse-
na asevarustelua ja sen kasvavia kustan-
nuksia vastaan. Kaikki ruoka kerättiin, val-
mistettiin, pakattiin ja jaettiin yhteisvoi-
min ruokakaupoista saaduista lahjoituk-
sista – ruoasta, joka muuten päätyisi jät-
teeksi.

Ruokaa ei aseita on osoittautunut van-
henemattomaksi konseptiksi vuosikym-
menestä toiseen. Tapahtumapaikoiksi on 
vuosien varrella vakiintunut joukko lähiöi-
tä, joista köyhyys ja eriarvoisuus ei kos-
kaan kadonnut 1990-laman loputtua. Sa-
malla kasvava eriarvoisuus ja hallituksen 
talouskuri ovat taas tehneet REA:n toi-
minnasta erityisen ajankohtaista. 

Leiriläisille Suomi näyttäytyi kaukaa tasa-
arvoisena hyvinvointivaltiona leirin orien-
taatioon ja Myllypuron leipäjonossa vie-
railuun asti. Köyhyyden, asunnottomuu-
den ja päihdeongelmien laajuus tuli yllä-
tyksenä. Monelle ruoanjaot olivat myös 
ensimmäinen kokemus antimilitaristises-
ta työstä ja  avun antamisesta tuntemat-
tomille. Konkreettisen vaikuttamisen li-
säksi leiri onnistuikin myös tavoitteessaan 
tarjota mahdollisuus oppimiselle, itsen-
sä haastamiselle ja voimaantumiselle ruo-
honjuuritason toiminnan kautta.

REA-leirejä järjestää Helsingin Ruokaa ei 
aseita -ryhmä yhdessä Aseistakieltäyty-
jäliiton ja Kansainvälinen vapaehtoistyö 
ry:n kanssa. Osallistujia oli Pakistanista, 
Venäjältä, Puolasta, Tsekeistä, Kroatias-
ta, Baskimaasta, Kataloniasta, Raskasta ja 
Gambiasta.

AKL-WEB.FI/REA 

RUKA TOIVONEN
AUKEAMAN KUVAT: TIIA SAINIO

18

An
tim

ili
ta

ris
ti 

3/
20

15



Aamupäivä perunateatterissa. Mahtuihan kaikki?  
Sitten menoksi!

Ruoanjakoa Karhupuistossa.

Tarjolla on muutakin kuin 
vatsantäytettä.

Takaisin Rauhanasemalla 
suunnittelemassa seuraavaa päivää.
Takaisin Rauhanasemalla 
suunnittelemassa seuraavaa päivää.

Yhteistyöllä teltta pystyyn.
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”Ilmavoimien tuleva hävittäjähankinta 
nielee kymmeniä miljardeja euroja” ot-
sikoitiin heinäkuussa. Kummastusta he-
rättää, että tuollaisen otsikoinnin jäl-
keen eivät yleisönosastot ja nettikes-
kustelut pursua valituksia ja purnausta, 
kun hallinto aikoo tuhlata miljardeja tu-
levina vuosina uusiin, seisoviin asearse-
naaleihin. Eikö kukaan kyseenalaista sel-
laisia päätöksiä? Yleensähän se on juuri 
raha, joka saa ihmiset hereille. Selviö on, 
että jo pienellä vähennyksellä siltä osas-
tolta saataisiin paikattua moninkertaises-
ti kaikki suunnitellut leikkauskohdat. 

Ei tarvitsisi vähentää kehitysapua, ottaa 
lapsilta, opiskelijoilta, työttömiltä, ei lei-
kata saavutetuista eduista ja heikentää 
pärjäämistä. 

Vaikka itse olenkin täysaseettomuuden 
kannalla pyrkien myös omien sisäisten 
aseitteni riisumiseen, ja pidän kaikenlai-
sia asehankintoja epämoraalisina ja ihmi-
syyskehityksen vastaisina, toivoisin silti 
edes jotain järjen käyttöä tässä uhkaku-
va- ja Venäjän pelko höyrytyksessä. Niil-
lä seisovilla miljardihävittäjillä ei ruokita 
ketään, ei edistetä koulutusta tai sivistys-
tä, ei viedä Suomea nousuun. Enemmän 

niillä voimistetaan sodan ja uhan, kuin 
rauhan ja turvallisuuden ilmapiiriä.

Mielestäni meidän kaikkien ei tarvit-
se niitä aseostosuunnitelmia hyväksyä. 
Voimme ainakin sanoa asiasta mielipi-
teemme. Uskon, että jokaisen mielipi-
teellä on merkitystä. Jokainen pienikin 
pohdittu ja ajateltu kannanotto aseetto-
muuden puolesta on myös teko, joka tu-
kee sen suuntaista kehitystä.

Elämähän muotoutuu voimatodellisuuk-
sista. Ei mikään päätös synny tyhjästä, 
vaan aina niiden takana on oltava kanna-
tusta. Ja jos vedämme kannatuksemme 
pois vaikkapa aluksi uusien aseostojen 
takaa ja siirrämme sen jonkin rakenta-
van ja inhimillisen teon taakse, olemme 
omalta osaltamme valitsemassa sitä, mil-
laisessa yhteiskunnassa haluamme elää.

Valitsemme silloin rauhaa, yhtäläisiä oi-
keuksia, taloudellista tasa-arvoa, mo-
nikulttuurisuutta, ja henkistä kasvua ar-
vostavan ja ylläpitävän hyvinvointiyhteis-
kunnan sen todellisessa merkityksessä.

HELI PELTOLA
MÄNTTÄ – VILPPULA

Uudella palstalla 
Antimilitaristin lukijat 
voivat keskustella ja esittää 
näkemyksiään sodasta, 
rauhasta, antimilitarismista, 
rauhanliikkeestä tai lehden 
sisällöstä. Pisimmillään 
kirjoitukset voivat olla 
2000 merkkiä pitkiä. 
Antimilitaristin toimitus 
pidättää oikeuden lyhentää ja 
valikoida julkiastavia tekstejä.

EI ASEILLE

”Niinistö ei kommentoinut tarkem-
min sitä, mitä Venäjällä ajateltaisiin 
jos EU rakentaisi oman armeijansa. 

– Se ei ole meidän päänsärkym-
me. Mutta kun meillä on EU, joka on 
rakennettu rauhalle, on tämä [EU:n 
oman armeijan rakentaminen] mitä 
luonnollisin asia.”

TASAVALLAN PRESIDENTTI SAULI  
NIINISTÖ KARJALAISESSA 9.3.2015

”Siviilipalveluskeskuksen johtaja Mik-
ko Reijonen odottaa mielenkiinnolla, 
millainen ruuhka eroamisista syntyy.

- Olemme kieltämättä resurssejamme 
miettineet. Jos vuodessa tulee yli 500 
eroamista, pitää koulutuksia varten jo 
hieman tehdä uusia järjestelyjä. Jos 
taasen vuodessa tulee tuhansia eroja, 
pitää jo varmaan pohtia sitä, täytyykö 
täydennyspalveluksia järjestää jossain 
toisessa paikassa. Kouluttajia ainakin 
tarvitsisimme silloin lisää.”

LAPINJÄRVEN SIVIILIPALVELUSKESKUKSEN 
JOHTAJA MIKKO REIJONEN 
 LÄNSI-SUOMESSA 5.5.2015

”Jätin hetki sitten ensimmäisen kirjalli-
sen kysymykseni aseistakieltäytyjäliiton 
saamasta avustuksesta.” #politiikka 

KESKUSTAN TUORE KANSANEDUSTAJA 
MIKKO KÄRNÄ TWITTERISSÄ 18.5.2015

”Hallitus on sitoutunut korottamaan 
puolustusvoimien materiaalihankintoi-
hin käytettäviä määrärahoja, päättä-
mään merivoimien aluskaluston kor-
vaamisesta ja käynnistämään Hornet-
hävittäjien korvaamisen valmistelut.”

PUOLUSTUSMINISTERI JUSSI NIINISTÖ 
BLOGISSAAN 21.7.2015
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Vaikka lainsäädäntö ja kansainväliset so-
pimukset turvaavat sananvapauden (il-
maisuvapauden), ovat erilaiset mikroval-
lan haltijat saattavat työpaikoilla, oppi-
laitoksissa ja laitoksissa viedä kielloillaan 
siihen uskon. Muutama päivä sitten Fa-
cebookissa esitettiin kysymys, saako työ-
paikalla puhua politiikkaa. Ehkä se voi 
johtaa jossain epävirallisiin (ja lainvastai-
siin) sanktioihin, mutta niin kauan kuin 
työt tehdään eikä muiden työskentelyä 
häiritä, sananvapaus on jopa työpaikoil-
la. Niin myös siviilipalveluspaikoissa ja 
vieläpä varusmiehilläkin.

Suomen perustuslain 12 § i moment-
ti turvaa sananvapauden hyvin yksiselit-
teisesti:

”Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananva-
pauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkis-
taa ja vastaanottaa tietoja, mielipitei-
tä ja muita viestejä kenenkään ennakol-
ta estämättä. Tarkempia säännöksiä sa-
nanvapauden käyttämisestä annetaan 
lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjel-
mia koskevia lasten suojelemiseksi vält-
tämättömiä rajoituksia.”

Sananvapauden rajoittaminen erilaisil-
la tulkintatempuilla on sellaisenaan lain-
vastaista. 

Vaikka Euroopan ihmisoikeussopimuk-
sessa luetellaan useita tapauksia, jois-
sa sananvapautta voidaan rajoittaa lailla, 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on 
ratkaisuissaan korostanut, että näitä ra-
joituksia on tulkittava suppeasti:

”--- sananvapaus ei koske pelkästään 
sellaisia ”tietoja” tai ”ajatuksia”, joihin 
suhtaudutaan myötämielisesti tai joita 
pidetään vaarattomina tai yhdenteke-
vinä, vaan myös sellaisia, jotka loukkaa-
vat, järkyttävät tai häiritsevät. Sananva-
pautta voidaan rajoittaa --- mutta täl-
laisia rajoituksia on kuitenkin tulkittava 
suppeasti.”

AKL:N KUTSUNTAKAMPANJA  
JA SANANVAPAUS

Lentolehtisten jakamista on yritetty es-
tää milloin milläkin verukkeella. AKL:n 
kutsuntakampanjan jakajan vapauttava 
tuomio käräjillä vuonna 1999 on hieman 
hillinnyt viranomaisten mielivaltaa. On 
kiistatonta, että:

1. Lentolehtisten jakaminen kutsuntapai-
kan ulkopuolella yleisellä alueella on 
sallittua jos itse kutsuntatoimitusta ei 
häiritä. Jos kutsuntapaikalla on portti, 
jalkakäytävällä portinpielessä saa ja-
kaa, kunhan ajoneuvot ja ihmiset pää-
sevät kulkemaan. Kutsuntaa varten 
varatun alueen ulkopuolella on aivan 
normaali toimintavapaus.

2. Jaon estäminen on kiellettyä. Virka-
mies (kuten upseeri tai poliisi) syyllis-
tyy virkarikokseen, jos estää sananva-
pauden käyttämistä.  

3. Viranomaisten pitää helpottaa jakajien 
työtä. Perustuslain 22 § mukaan julki-
sen vallan on turvattava perusoikeuk-
sien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. 

4. Lakiin perustumatonta poliisinkaan 
käskyä ei tarvitse noudattaa. Käytän-
nössä täytyy kuitenkin tietää mitä te-
kee – laintuntemus on luonnollisesti 
välttämätöntä.

Asia on siis hyvin selvä julkisten paikko-
jen osalta. Mutta miten mahtaa käydä 
jos jakaa kauppakeskuksessa?

KAUPPAKESKUKSISSA SAA JAKAA

Kun julkisia palveluja siirretään kauppa-
keskuksiin, kansalaisoikeuksien pitäisi 
seurata perässä. Vai onko vartijoilla oi-
keus päättää mielivaltaisesti, kuka kaup-
pakeskuksissa saa oleskella?

City-lehden toimittajat kokeilivat asi-
aa 2000-luvulla ja kyyti oli kylmää. Ri-
koksentorjuntaneuvoston pääsihteerin 

kanta oli kuitenkin tämä: “Kauppakes-
kuksen käytävät ovat verrattavissa ta-
valliseen katuun. Vartijat saavat pyytää 
poistumaan, mutta eivät käskeä.”

Järjestyslaki säädettiin tapauksen jäl-
keen. Sen soveltamisalaan tulivat nimen-
omaisesti kauppakeskukset, ja sen no-
jalla henkilön poistamiseen ei normaa-
li lentolehtisten jakaminen riitä peruste-
luksi. 

VIRASTOJEN YLEISÖTILOISSA  
SAA JAKAA

Kauppa on riskaabelimpi paikka kuin 
kauppakeskuksen käytävä, samoin toi-
misto verrattuna sen yleisötilaan. Yleisö-
tiloissa saa valokuvata, kuten useissa oi-
keusasiamiehen ratkaisuissa on todettu. 
Kuvaaminen kuuluu sananvapauteen ja 
sitä koskevia sääntöjä voi soveltaa myös 
lentolehtisten jakoon.

Lentolehtisten levittämisen oikeudella 
on sananvapautta laajempi ulottuvuus. 
Meidän oikeuttamme yhteiseen omai-
suuteen rajoitetaan kaupallisten tilojen 
rakentamisella ja meitä pyritään sulke-
maan  virastoissa ja julkisen palvelun lai-
toksissa kaiken muun paitsi ”asiakkuu-
den” ulkopuolelle, pois kansalaisen ase-
masta. ”Commonsien”, yhteisen puo-
lustaminen ja takaisinottaminen on pe-
rusoikeuskysymys.

Palstalla AKL:n lakiasiainsihteeri 
Juha Keltti käsittelee lukijoita 
askarruttavia juridisia kysymyksiä.

juha.keltti@akl-web.fi

LENTOLEHTISTEN 
JAKAMINEN ON SALLITTUA!
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Viime vuonna 40 vuotta täyttänyt Aseis-
takieltäytyjäliitto (AKL) julkaisi touko-
kuussa kahdeksasta artikkelista koos-
tuvan kirjan ”Ei sotaa ilman sotilaita – 
Aseistakieltäytyjäliiton vuosikymmenet”.

Useimmat artikkelit käsittelevät AKL:n 
aikaa. Vuonna 1974 perustetun ja vuo-
teen 1987 Siviilipalvelusmiesliiton nimel-
lä toiminutta järjestöä käsitellään sup-
peasti Minna Vähäsalon artikkelissa ja 
”Sivariliittoon” viitataan parissa muussa 
kirjoituksessa.

Mielenkiintoista on myös se, kuinka vä-
hän kirjassa käsitellään siviilipalvelusta. 
Lakimuutokset ja niiden vaikutukset to-
detaan, mutta Sampsa Oinaalan ”Sivarit 
lakossa” on ainoa sivariartikkeli. Se käsit-
telee 1990-luvun lopun sivarilakkoja, ei 
sivaripalvelusta. Ainakin osalle se on ol-
lut merkittävä kokemus.

Tuntuu kuin kirjan tarkoituksena olisi va-
kuuttaa lukija AKL:n muutoksesta siva-
reiden etujärjestöstä asevelvollisuuden 

poistamista tavoittelevaksi antimilitaris-
tiseksi järjestöksi, jonka toiminnan kova 
ydin on totaalikieltäytyminen.

Muutosta ei juuri kyseenalaisteta, pait-
si Juha Keltin artikkelin lopussa. ”Tulee-
ko totaalikieltäytymisestä jonain päivänä 
militarismin ja hierarkisten valtarakentei-
den vastainen joukkoliike”, Keltti kysyy 
ja vastaa, ettei juuri nyt siltä näytä.

Ei ole realismia odottaa, että edes mer-
kittävä vähemmistö kieltäytyisi asevel-
vollisuudesta ja istuisi siitä koituvan van-
keustuomion tai olisi valmis samanlaisiin 
vuosikausia kestäviin oikeustaisteluihin 
kuin Kaj Raninen tai Jussi Hermaja.

Realismia sen sijaan olisi nostaa sivarien 
määrä merkittävästi suuremmaksi kuin 
viime vuosina vakiintunut noin 2500, mi-
käli sivarista tiedottamiseen ja palvelus-
paikkojen lisäämiseen panostettaisiin. 
Tähän työhön AKL saisi tukea järjestö-
kentältä.

TIMO MIELONEN

EI SOTAA ILMAN SOTILAITA
ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITON  
VUOSIKYMMENET
AKL / 2014

KANSANKODIN
PIMEÄMPI 
PUOLI
TAPIO TAMMINEN / ATENA 2015

Antropologi Tapio Tammisen uusi teos 
Kansankodin pimeämpi puoli valottaa 
vähemmän tunnettua puolta Ruotsin his-
toriasta. Teoksessa käsitellään osin sa-
moja teemoja kuin Tammisen aiemmas-
sa kirjassa Pahan viehätys - natsismin ja 
terrorin lähteillä (2004). Tällä kertaa kes-
keiseksi kysymykseksi muodostuu, miten 
ruotsalaista identiteettiä ja nationalismia 
on tietoisesti rakennettu.

Tammisen selkeää asiaproosaa on miel-
lyttävä lukea. Lukija saa tietää, kuinka 
ruotsalaista nationalismia alettiin raken-
tamaan tietoisesti Ruotsin eliitin toimes-
ta 1800-luvulla, mutta sen historialliset 
juuret ulottuvat jopa 1600-luvun suurval-
lan aikaan. Teokseen on tiivistetty valta-
va määrä tietoa eri lähteistä.

Kansankodin pimeämpi puoli jakautuu 
Toista maailmansotaa edeltävän ja sen 
jälkeisen ajan nationalismin käsittelyyn, 
joiden välillä olevan jatkuvuuden Tammi-
nen osoittaa kuvaamalla erilaisia natio-
nalistisia ja natsistisia toimijoita. Kirjassa 
kerrotaan, miten rasistiseen rotubiologi-

aan nojaava eugeniikka kulki rinnakkain 
hyvinvointivaltion rakentamisen kanssa. 
Eugeniikkaa kannatettiin Ruotsissa laa-
jasti niin oikeiston kuin vasemmiston pa-
rissa, kommunisteja ja vasemmisto-sosi-
aalidemokraatteja lukuun ottamatta.

Lopuksi historiasta siirrytään nykypäi-
vän äärikansallismielisten ryhmien ja 
puolueiden käsittelyyn. Tamminen tote-
aa 1990-luvun Balkanin sotiin ja Anders 
Behring Breivik viitaten kansallismieli-
sen fundamentalismiin olevan Euroo-
passa vaarallisempaa kuin uskonnollisen 
fundamentalismin. Militanttia islamismia 
ja nationalismia yhdistää halu palata ro-
mantisoituun menneeseen kulta-aikaan 
ja patologisia piirteitä saavaan yhteisön 
puhtauden vaalimiseen.

Ruotsalaisesta nationalismista lukiessa 
ei voi olla pohtimatta miten suomalaista 
identiteettiä ja nationalismia on raken-
nettu. Lukisin mielelläni, mitä Tamminen 
kirjoittaisi suomalaisen hyvinvointivalti-
on pimeästä puolesta.

JUHO NARSAKKA

MIHIN SIVARIT UNOHTUIVAT?

HYVINVOINTIVALTION 
KAHDET KASVOT
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kolla ihmisten ilmoille Jyväskylän keskus-
taan. Suunniteltu kaupunkisotaharjoitus vaih-
tui maksulliseksi teloitustilaisuudeksi, kun ker-
tausharjoituksen kulujen peittämiseksi pää-
dyttiin tarjoamaan ohikulkijoille mahdollisuus 
ampua aseistakieltäytyjiä vesiaseella. ---

Kaupungista takaisin metsien suojiin selvin-
neet aseistakieltäytyjät pääsivät illalla itse ot-
tamaan tuntumaa aseisiin ampumaharjoituk-
sen merkeissä. Maalitauluksi asetetut rauhan-
omaisen yhteiskunnan pahimpien vihollisten 
kuvat täyttyivät nopeasti luodinrei`istä. Anti-
militaristeille sopivaksi aseeksi katsottiin täs-
sä tapauksessa ilmakivääri - absoluuttisimmat 
aseistakieltäytyjät tosin kieltäytyivät siitäkin ja 
tyytyivät osallistumaan maalitaulujen poltta-
miseen harjoituksen jälkeen.

Illalla osa kertaajista kunnostautui vielä jär-
jestämällä rauhanmarssin kuuden kilometrin 
päässä sijainneeseen baariin. ---

Kertausharjoituksen päätteeksi tapahtunut 
pako lähimetsiin tapahtui spontaanisti jo en-
nen suunniteltua Ryssän hyökkäystä, kun 
aseistakieltäytyjät katosivat korven kätköihin 
marjojen ja sienten houkuttamina.

SAMPSA OINAALA

Armeija on tunnetusti ahkera järjestämään pal-
veluksessaan olleille urhoille kertausharjoituk-
sia, joissa verestetään miesten koulussa opit-
tuja taitoja. Sen sijaan aseistakieltäytymiseen 
liittyvien taitojen harjoittelu aktiivisen siva-
rityön tai lusimisen jälkeen on tähän asti jää-
nyt pitkälti sodanvastustajien omalle vastuul-
le. Aseistakieltäytyjäliiton Jyväskylän paikallis-
osasto ryhtyi tänä syksynä toimeen epäkohdan 
korjaamiseksi järjestämällä ensimmäiset siva-
reiden kertausharjoitukset. Elokuun lopulla jär-
jestetylle viikonlopun mittaiselle maastoleirille 
osallistui parikymmentä antimilitaristia. Paikak-
si valittiin Jyväskylän tuntumassa sijaitsevan 
Kuohun kylän syrjäinen kolkka, jossa maasto 
vastaa hyvin todellisia käpykaartiolosuhteita.

Koska oikeuden ja aatteen puolustus ei kysy 
sukupuolta tai palvelusmuotoa, löytyi harjoitus-
joukon osallistujista sekä sivareita, että totaali-
kieltäytyjiä ja mukana oli myös naisia. Viikon-
loppu alkoi juhlavasti lipunnostolla. Sen jälkeen 
siirryttiinkin heti tositoimiin. Käpykaartin ilois-
ten iskujoukkojen perustaito on metsässä liik-
kuminen. Sitä harjoiteltiin suunnistuskilpailulla. 
Jotta motivaatio olisi pysynyt korkealla, odotti 
jokaisella rastilla löytäjäänsä olutpullo. --- 

Lauantaiaamun AKL:n hallituskokouksen jäl-
keen reservin aseistakieltäytyjät lähtivät jou-

S&T 2/2003
Lue koko lehti osoitteessa:  
http://akl-web.fi/sivari_totaali/2003/2

KÄPYKAARTILAISET VERESTIVÄT 
RAUHANTAITOJA JYVÄSKYLÄSSÄ

SYYSKUU-JOULUKUU
Kutsuntakampanja  
paikkakunnallasi
Liity satojen vapaaehtoisten joukkoon - 
tule tekemään syksyn 2015 Kutsunta-
kampanjaa!
Kampanjaa toteutetaan jakamalla siviili-
palveluksesta, totaalikieltäytymisestä ja 
palveluksesta vapauttamisesta kerto-
via ja asevelvollisuutta kritisoivia lento-
lehtisiä kutsuntapaikkojen edessä.
Oman paikkakuntasi kutsuntojen 
ajankohdan näet AKL:n nettisivuilta: 
http://www.akl-web.fi/tapahtumat/
Osallistu_kutsuntakampanjaan_2015

LA 26.9. klo 19
AKL:N punk-tukikeikka  
Rauhanasemalla 
Esiintymässä Romahdus, Tilanne pääl-
lä, Ghost World ja Pantofilia. Liput 5€.  
Tapahtuma on ikärajaton.

TO 8.10. klo 18.00 
Uusien aktiivien ilta 
Rauhanasemalla
Tapahtuma niille, jotka haluavat tietää 
mitä AKL tekee ja miten toimintaan 
pääsee mukaan. Tarjolla myös ruokaa 
ja saunomismahdollisuus. 

LA 24.10.– SU 25.10. 
Varjokirjamessut  
Rauhanasemalla
Varjokirjamessut tulevat taas. Tänä 
vuonna tapahtuma järjestetään kaksi-
päiväisenä 24.-25.10.2015. Luvassa 
tuttuun tapaan kirjallisuutta, keskute-
luja, distroja, työpajoja ja muuta ohjel-
maa.

TO 5.11.
Muistokäynti  
Arndt Pekurisen haudalla
Perinteinen muistokäynti aseistakieltäy-
tyjä Arndt Pekurisen haudalla.

LA 14.11. klo 19
AKL:N punk-tukikeikka  
Rauhanasemalla
Liput 5€. Tapahtuma on ikärajaton.

TI 1.12.
Kansainvälinen  
rauhanvankipäivä
Rauhanvankipäivänä muistetaan heitä, 
jotka ovat vangittuna teoistaan rauhan 
puolesta. Listan vangeista, joille voit 
lähettää postikortin tai kirjeen löydät 
WRI:n nettisivuilta. 

LA 19.12. klo 19
AKL:N punk-tukikeikka  
Rauhanasemalla 
Liput 5€. Tapahtuma on ikärajaton.

TIEDOT MAHDOLLISISTA MUUTOKSISTA 
JA TARKEMMAT TIEDOT LÖYDÄT AKL:N 
NETTISIVUILTA TAI FACEBOOKISTA.

HALUATKO JÄRJESTÄÄ ANTIMILITARISTISTA TOIMINTAA OMALLA 
PAIKKAKUNNALLASI? Aseistakieltäytyjäliiton toimisto neuvoo mielellään toiminnan 
järjestämisessä tai paikallisryhmän perustamisessa! OTA YHTEYTTÄ: toimisto@akl-web.fi



YHTEYSTIEDOT 
 
Aseistakieltäytyjäliitto 
Rauhanasema 
Veturitori 3 
00520 Helsinki

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

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

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

TOIMINTARYHMÄT 
AKL-Tampere: tampere@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 
www.wri-irg.org

European Bureau for Conscientious Objection 
35 Van Elewyck street 
1050 Brussels, Belgium 
ebco@ebco-beoc.org 
www.ebco-beoc.org

LIITY JÄSENEKSI 
Aseistakieltäytyjäliiton jäseniksi voivat liittyä 
aseistakieltäytyjien lisäksi kaikki muutkin, 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 505 41.  
Kirjoita viestiosaan nimesi ja yhteystietosi (kuten 
katuosoitteesi lehteä varten)! Jäsenmaksuun 
sisältyy neljä kertaa vuodessa ilmestyvä 
Antimilitaristi -lehti.

AKL on antimilitaristinen rauhanjärjestö. 
Se toimii aseistakieltäytyjien (siviilipalvelus-
miehet, totaalikieltäytyjät, reservinkieltäy-
tyjät) etujärjestönä ja on toisaalta kaikille 
avoin militarismin vastainen nuorisojärjes-
tö, joka toimii muidenkin kuin aseistakiel-
täytymiseen suoraan liittyvien kysymysten 
parissa. Sen jäseneksi voivat liittyä ja siinä 
toimia kaikki iästä tai sukupuolesta riippu-
matta.

Liitto  näkee sotien syinä ihmisten välisen 
eriarvoisuuden ja todellisten vaikutusmah-
dollisuuksien puutteen, jotka luovat ja yl-
läpitävät militaristisia rakenteita. Se toimii 
näiden syiden poistamiseksi ja militaris-
min murtamiseksi. Se näkee sekä asevel-
vollisuuden että armeijalaitoksen tarpeet-
tomana ja vahingollisena ihmiskunnan hy-
vinvoinnin kannalta.

AKL  ei usko aseisiin perustuvaan turvalli-
suuteen. On väärä lähtökohta, että eri val-
tioiden ja niissä asuvien ihmisten intressit 
ovat vastakkaiset,  että turvallisuus on tur-
vallisuutta toisia valtioita, toisia ihmisiä vas-
taan. Toisten ihmisten tappaminen tai sii-
hen valmistautuminen ei luo suojaa todelli-
sia uhkia, esim. ympäristöongelmia tai köy-
hyyttä, vastaan. Pikemminkin sota ja aseva-
rustelu pahentavat näitä ongelmia tuhlaa-
malla niiden ratkaisemiseen ja ehkäisemi-
seen kipeästi tarvittavia taloudellisia ja in-
himillisiä voimavaroja.

AKL haluaa  omalta osaltaan olla rakenta-
massa maailmaa, jossa vallitsee todelli-
nen turvallisuus. Turvallisuus, joka ei perus-
tu aseisiin, vaan siihen, ettei kukaan enää 
tarvitse aseita. AKL:n toiminnan pohjana 
on kansainvälinen  sodanvastustajien julis-
tus:

”Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan. 
Siksi olen päättänyt olla tukematta 
minkäänlaista sotaa ja kamppailla 
sotien kaikkien syiden poistamiseksi”.

Aseistakieltäytyjäliitto pitää armeijalaitosta 
ja asevelvollisuusjärjestelmää tarpeettomi-
na ja vaatii niiden lakkauttamista. Niin kau-
an kuin ne ovat olemassa, AKL tukee totaa-
likieltäytymistä ja toimii siviilipalveluksen 
kehittämiseksi niin, että aseistakieltäytymi-
sestä tai muulla tavoin asevelvollisuuden 
välttämisestä tulee varteenotettava vaihto-
ehto yhä useammalle asevelvolliselle.


