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PÄÄKIRJOITUS

Ihmisillä on taipumus etsiä helppoja rat-
kaisuja, opettaa koirankouluttajaystäväni 
sessensä ongelmakäytökseen parannus-
ta etsiville ihmisille. 

Koirankoulutuksen kiemurat tulivat mi-
nulle tänä keväänä mieleen aivan toises-
sa asiayhteydessä, nimittäin turvallisuus-
poliittista keskustelua seuratessani. Jos 
maailman meno vaikuttaa uhkaavalta ja 
naapurivaltio sekopäältä, tuntuvat entis-
tä isommat pyssyt monista hyvältä rat-
kaisulta. 

Paha vain, etteivät nopeat tai helpot 
”ratkaisut” pidemmän päälle toimi. 
Uhoamalla ja väkivalloin saatetaan saa-
da aikaiseksi tuloksia, jotka – uhoajien 
mielestä – näyttävät hetken aikaa hyvil-
tä. Ongelmien syyt jäävät kuitenkin mu-
himaan pinnan alle ja pidemmän päälle 
pahentavat tilannetta (mikä muuten pä-
tee myös niiden koirien kanssa).

Tästä löytyy myös antimilitarismin läh-
tökohta: rauhaa ei voida saavuttaa vä-
kivaltaisia rakenteita ruokkimalla. Mili-

tarismilla ja asevarustelulla ei pelata ai-
nakaan siihen pussiin, joka edistäisi kon-
fl iktien ennaltaehkäisyä tai muuten ihmi-
siä yli valtiorajojen piinaavien ongelmien 
ratkaisemista. 

Osa näkee valitettavasti nykyisessä tilan-
teessa tilaisuuden lähinnä ratsastaa mi-
litaristisilla arvoilla. Esimerkiksi Eduskun-
nan puolustusvaliokunnan puheenjohta-
jaa Jussi Niinistölle rauha jäi sivuseikaksi, 
kun Ukrainan kriisi kirvoitti tämän tekstin 
otsikkoon päätyneen kommentin. Itse 
suosin päinvastaista versiota: Jos haluat 
rauhaa, valmistaudu rauhaan. 

TUULI VUORI

p.s. Tämä on Aseistakieltäytyjäliiton 
lehden ensimmäinen uudella 
Antimilitaristi-nimellä julkaistava 
numero. Hyviä lukuhetkiä!
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JÄRJESTÖUUTISIA

Aseistakieltäytyjäliiton kevätliittokoko-
us pidettiin 30.3. Tampereen Hirvitalolla. 
Kokouksessa hyväksyttiin edellisen vuo-
den toimintakertomus ja tilinpäätös. 

Lisäksi kuusi hallituksen jäsentä valit-
tiin vuoden mittaiselle kaudelle. Uutena 
pestiin valittiin Jussi Hermaja. Järjestön 
hallituksessa jatkamaan valittiin Hans 
Hellén, Henri Hellén, Jyrki Lappalai-
nen, Tiia Sainio ja Antti Sipilä. 

Järjestäytymiskokouksessaan liiton hal-
litus valitsi puheenjohtajakseen Paavo 
Kolttolan, varapuheenjohtajaksi Tuuli 
Vuoren ja sihteeriksi Sini Suomelan. Pu-
heenjohtajisto on näin ollen sama kuin 
parilla edeltävällä kaudella. 

Kevään aikana Siviilipalvelusasiain neu-
vottelukunta perusti siviilipalveluksen 
koulutusjakson kehittämistä selvittävän 
jaoston. AKL:n edustajaksi jaostoon ni-
mettiin Simo Hellsten.

Sotavarustelulla rauhaa, vai miten 
se menikään? 
Kuva: Nico Hofmann



Itä-Uudenmaan käräjäoikeus langetti 
maaliskuun lopulla pitkän valvontaran-
gaistustuomion kolmelle totaalikieltäy-
tyjälle.

22-vuotias vantaalainen Otto Absetz sai 
173 vuorokauden valvontarangaistuksen 
siviilipalveluksesta kieltäytymisestä. Hän 
oli ilmoittanut kieltäytymisestään viime 
vuoden elokuussa.

Absetz perusteli kieltäytymistään sillä, 
että nykyinen lainsäädäntö kohtelee ih-
misiä epätasa-arvoisesti ja asettaa hei-
dät eriarvoiseen asemaan sukupuolen ja 
uskonnon perusteella. ”Tämä on ristirii-
dassa perustuslain, YK:n ihmisoikeusso-
pimuksen ja Euroopan ihmisoikeussopi-
muksen kanssa”, Absetz sanoo. Hän to-
teaa vastustavansa militarismia kaikissa 
sen muodoissa ja kokevansa siviilipalve-
luksen keston rangaistuksenomaisena.

Nilkkapanta ja seurantalaite. 
Kuva: Minna Koponen

YK:n ihmisoikeuskomitea onkin vaati-
nut Suomea toistuvasti laajentamaan 
nykyään vain Jehovan todistajia koske-
vaa suosituimmuuskohtelua koskemaan 
myös muita aseistakieltäytyjäryhmiä. Vii-
me vuoden heinäkuussa se vaati Suo-
mea myös lyhentämään siviilipalveluk-
sen kestoa kansalais- ja poliittisia oikeuk-
sia koskevan yleissopimuksen perusteel-
la. Suomen valtio ei ole toistaiseksi ryh-
tynyt toimenpiteisiin kummankaan asian 
suhteen.

Absetzin lisäksi tuomion sai kaksi muu-
ta siviilipalveluksesta kieltäytymisestä 
syytettyä totaalikieltäytyjää. Toinen heis-
tä sai 159 päivän valvontarangaistustuo-
mion, toiselle langetettiin 173 vrk. Tuo-
miot annettiin tiistaina 25.3.

24. tammikuuta Itä-Uudenmaan langet-
ti taas 22-vuotiaalle satakuntalaiselle to-

taalikieltäytyjälle 173 vuorokauden val-
vontarangaistuksen. Satakuntalaismiestä 
syytettiin siviilipalveluksesta kieltäytymi-
sestä. Hän oli ilmoittanut kieltäytymises-
tään viime vuoden maaliskuussa.

Tuomittu pitää asevelvollisuusjärjestel-
mää ihmisiä eriarvoistavana sukupuo-
len ja vakaumuksen sisällön perusteel-
la. Hän näkee myös, että asepalvelus ja 
siviilipalvelus ovat keskenään eriarvoisia 
palvelusajan pituuden johdosta.

Totaalikieltäytyjien määrä on käänty-
nyt nousuun parin viimeisen vuoden ai-
kana. Aseistakieltäytyjäliiton arvion mu-
kaan tällä hetkellä kieltäytymisestään il-
moittaa vuosittain 40-50 totaalikieltäyty-
jää. Liitto näkee, että määrän kasvu ker-
too asevelvollisuuden kriisiytymisestä.
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DRUUSIASEISTAKIELTÄYTYJÄLLE JO SEITSEMÄS 
VANKEUSTUOMIO ISRAELISSA

ASEISTAKIELTÄYTYJÄLLE 
VANKEUTTA TURKMENISTANISSA

ASEISTAKIELTÄYTYJÄLLE TUOMIO 
POHJOIS-KYPROKSELLA 

Druusiaseistakieltäytyjä Omar Saad sai 
13. huhtikuuta 40 päivän vankeusran-
gaistuksen. Kyseessä on jo seitsemäs 
vankeustuomio kieltäytymisen johdos-
ta. Ensimmäinen tuomio langetettiin 
5.12.2013. Aikaisemmat rangaistukset 
ovat olleet 20 päivän mittaisia ja hän on 
viettänyt vankilassa jo yli 100 päivää. 

Kuudennen tuomionsa jälkeen maalis-
kuussa Omar julkisti kannanoton, jos-
sa sanoi: ”Ollakseni rehellinen en odot-
tanut parempaa, sillä miehityshallintoa, 
joka haastaa druusisheikkejä oikeuteen 
heidän vierailtuaan Syyrian pyhillä pai-
koilla, syyttää arabiparlamentin jäseniä 

heidän poliittisten aktivitteettiensa joh-
dosta, tappaa nuoria kylmäverisesti ja 
pidättää naisia ja lapsia, ei voi kunnioit-
taa eikä siihen luottaa. Minä, Omar Zahr 
Eldin Mohammad Saad, julistan jälleen: 
en palvele Israelin armeijassa, vaikka mi-
nut vangittaisiin vielä kuusikymmentä 
kertaa.”

Omar Saad vaatii itselleen kansalais- ja 
poliittisia oikeuksia koskevan yleissopi-
muksen turvaamaa aseistakieltäytymis-
oikeutta. Tammikuussa 2007 antamas-
saan lausunnossa YK:n ihmisoikeusko-
mitea tunnusti aseistakieltäytymisoikeu-
den sopimuksen turvaamien ajatuksen-, 

omantunnon- ja uskonnonvapauden 
osaksi. Israel ei ole tunnustanut aseista-
kieltäytymisoikeutta.

YK:n mielivaltaisia pidätyksiä tutkiva työ-
ryhmä totesi mielipiteessään 24/2003, 
että Israelin harjoittama aseistakieltäyty-
jien useampikertainen vangitseminen on 
mielivaltaista ja näin ollen vastoin kan-
salais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa 
yleissopimusta.

Murat Kanatli isännöi helmikuun alus-
sa Nikosiassa kolmenkymmenen Itäisen 
Välimeran alueen aseistakieltäytyjäaktii-
vin ja sodanvastustajan tapaamista. Nyt 
hänet on vangittu jokavuotisista pakolli-
sista kertausharjoituksista kieltäytymisen 
johdosta. 

Murat Kanatli julistautui vuonna 2009 
aseistakieltäytyjäksi ideologisen perus-
tein, ja on sen jälkeen kieltäytynyt osal-
listumasta vuotuisiin sotilasharjoituksiin. 
Hän joutui oikeuteen ”rikoksensa” joh-

dosta ensimmäistä kertaa kesäkuussa 
2011. Sen jälkeen hän on joutunut lukui-
siin oikeudenkäyntiin vienyt asian perus-
tuslakituomioistuimen käsiteltäväksi.

25. helmikuuta antamassaan päätökses-
sä sotilasoikeus päätti, ettei lainsäädän-
tö tunne aseistakieltäytymistä. Tuomiois-
tuin antoi Kanatlille 500 Turkin liiran (rei-
lut 150 €) sakon, joka muutetaan kym-
menen päivän vankeustuomioksi, mikä-
li hän ei maksa sitä.

23-vuotias Jehovan todistaja ja aseista-
kieltäytyjä Pavel Paymov on saanut vuo-
den vankeustuomion Rukhadadin piiri-
oikeudessa kotikaupungissaa Ashgaba-
dissa. 

Vankeustuomio rikkoo kansalais- ja po-
liittisia oikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen 18. artiklaa, joka takaa aseistakiel-
täytymisoikeuden. Turkmenistan on so-
pimuksen osapuoli, joten se on sitoutu-
nut noudattamaan sen määräyksiä.

Turkmenistanin viimeisimmän YK:n ih-
misoikeuskomitealla jättämän määräai-
kaisraportin käsittelyn yhteydessä viime 
vuoden huhtikuussa maan delegaatio lu-
pasi vastata komitealle muiden maiden 
hallitusten esittämistä suosituksista syys-
kuuhun 2013 mennessä. Yksi näistä kos-
ki ”aseistakieltäytyjien oikeuksien tur-
vaamista”. Tämä uudistusmahdollisuus 
tulee kuitenkin myös käyttää.
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Veolian linja-autot ovat tavallinen 
näky Elielinaukiolla Helsingissä.

Ranskassa päämajaansa pitävä monikan-
sallinen yhtiö Veolia Environnement on 
syyllistynyt lukuisiin ihmisoikeusrikko-
muksiin tukemalla Israelin miehittämiä 
valloitettuja alueita Länsirannalla. Suo-
messa yhtiö vaikuttaa pääkaupunkiseu-
dun linja-autoliikenteessä.

Veolia Environnementin liiketoiminta kes-
kittyy neljään alueeseen: vesihuoltoon 
ja jätevesien käsittelyyn, jätehuoltoon, 
energiaan ja kuljetukseen. Veolia toimii 
monesti tytäryhtiöidensä kautta. ICAHD 
Finland -järjestön raportin mukaan eri 
maissa toimivien yhtiöiden verkkosivuilla 
painotetaan yhteenkuuluvuutta.

Suomessa Veolia toimii nimellä Veolia 
Transport Finland Oy. Yritys ilmoittaa si-
vuillaan olevansa osa Transved-konser-
nia, jonka toinen pääomistajista on puo-
lestaan Veolia Environnement. Veolia 
Transport Finland liikennöi useita pää-
kaupunkiseudun bussilinjoja.

Veolia on yhdistetty moniin hyvin kiistan-
alaisiin projekteihin Israelin siirtokunnis-
sa Länsirannalla. Israelin siirtokunnat val-
loitetuilla Palestiinan alueilla ja Itä-Jeru-
salemin valloitus ovat laittomia kansain-
välisen lain nojalla. Lukuisat YK:n lausun-
not vahvistavat

Isrealin rikkovan esimerkiksi Genèven so-
pimuksen 49. artiklaa: “Valtaajavalta ei 
saa valtaamalleen alueelle karkoittaa tai 
siirtää osaa omasta siviiliväestöstään.” 
Israelin voidaan katsoa myös syyllisty-
neen sotarikoksiin alueella (artiklat 146 & 
147) omaisuuden tuhoamisen takia.

LIIKENNÖINTIÄ LAITTOMIIN 
SIIRTOKUNTIIN

Vuoden 2013 syksyyn saakka Veolia pyö-
ritti ainakin kolmea laittomat siirtokun-
nat Israeliin yhdistävää bussilinjaa. Tä-
män jälkeenkin yhtiö osallistuu siirtokun-
tien liittämiseen osaksi Israelia, koska se 
on rakentamassa Jerusalem Light Train 
-linjaa, jonka tarkoitus on helpottaa siir-
tokuntalaisten liikkumista siirtokuntien ja 
Israelin välillä.

Siirtokuntien yhdistäminen kuljetuksil-
la Israeliin ja pysyvän infrastruktuurin ra-

kentaminen normalisoi ja vakiinnuttaa 
valloitettujen alueiden tilanteen ja es-
tää kaikkia osapuolia tyydyttävän rauhan 
syntymisen. Lisäksi palestiinalaisilta kiel-
letyt tiet halkovat palestiinalaisalueita 
eristäen kyliä ja ihmisiä toisistaan.

Veolia on mukana myös siirtokuntien jä-
tehuollossa. Se hallinnoi Länsirannalla si-
jaitsevaa Tovlanin kaatopaikkaa, on täyt-
tänyt pääasiassa Israelin ja sen siirtokun-
tien jätehuollon tarpeita. Kansainvälinen 
lainsäädäntö kieltää valloitettujen aluei-
den hyödyntämisen siviiliväestön tarpei-
siin.

KANSAINVÄLINEN KAMPPANJOINTI 
TUOTTANUT TULOSTA

Israelia ja sen tukemia yrityksiä on boi-
kotoitu jo kymmeniä vuosia eri puolilla 
maailmaa. Näin myös Veolian kohdalla. 
Kamppanjointi onkin tuottanut tulosta. 
Ihmisoikeusjärjestö Global Exchangen 
mukaan Veolian boikotointi on tuottanut 
vuoden 2013 alkuun mennessä noin 18 
miljardin euron tappiot menetetyissä so-
pimuksissa. 

Erityisen onnistunutta kamppanjointi on 
ollut Englannissa, jossa Veolia on jou-
tunut toistuvasti vetäytymään tarjous-
kilpailuista tai jo saaduista sopimuksis-
ta kunnallisella tasolla. Esimerkiksi vuon-
na 2012 Veolia vetäytyi Pohjois-Lontoon 
jätehuoltoa koskevasta tarjoiskilpailus-
ta julkisen kampanjoinnin ansiosta. Kam-
panja oli sekoitus lobbausta, tiedotta-
mista ja julkisia protesteja. Sopimuksen 
arvo olisi ollut noin 5 miljardia euroa.

Suomessa Tampereen kaupunkin jätti 
uusimatta Veolian kanssa tehdyt liiken-
nöintisopimukset vuonna 2009. Muun 
muassa ICAHD Finland vaatii yhtiön so-
pimusten purkua tai uusimatta jättämis-
tä myös Helsingissä. 

TOPIAS VIRTANEN

ICAHD Finland 2013: Suora tie miehi-
tykseen. HSL:n bussilinjoja liikennöi-
vän Veolia-yrityksen osallisuus Israe-
lin laittomaan siirtokuntapolitiikkaan

 
 

6

An
tim

ili
ta

ris
ti 

1/2
01

4



Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 
päätti selvittää ja purkaa kytköksensä 
miehitetyillä palestiinalaisalueilla sijait-
seviin kansainvälisen oikeuden vastaisiin 
siirtokuntiin. 

Israelin laittomat siirtokunnat palestiina-
laisalueilla ovat jatkuvan kansainvälisen 
kritiikin kohteena. Vuoden 2013 lopulla 
useat toimijat Suomessa vaativat Israeli 
laittoman siirtokuntapolitiikan vastusta-
mista boikotilla.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta 
päätti marraskuussa selvittää ja purkaa 
kytköksensä laittomiin siirtokuntiin. Pää-
tös koskee ylioppilaskunnan oman toi-
minnan lisäksi opiskelijoiden omistamaa 
HYY-Yhtymää, jolla on noin 30 miljoonan 
euron liikevaihto. Päätöstä esitti Sitoutu-
mattoman vasemmiston ja HYYn vihrei-
den muodostama Maailmanpyörä -ryh-
mä, mutta kannatusta löytyi laajasti yli 
ryhmärajojen.

Päätöksen myötä n. 30 000 yliopisto-
opiskelijaa edustava HYY liittyy kasva-
vaan joukkoon ylioppilaskuntia ympäri 
maailmaa, jotka ovat julkisesti irtisanou-
tuneet taloudellisista yhteyksistä laitto-
miin siirtokuntiin. 

“Tämä päätös jatkaa hienosti HYYn vas-
tuullisen liiketoiminnan perinteitä. Maa-
ilmanpyörän mielestä meidän on oltava 
tulevaisuudessakin rohkea edelläkävijä 
globaalin vastuullisuuden saralla.” kom-
mentoi HYYn vihreiden edustajistoryh-
män puheenjohtaja Johanna Riitakorpi.

YK:n kansainvälinen tuomioistuin antoi 
vuonna 2004 neuvoa-antavan kantansa, 
jonka mukaan Israelin harjoittama siirto-
kuntien rakentaminen miehitetyille pa-
lestiinalaisalueille on kansainvälisen oi-
keuden vastaista. Kansainvälisen tuo-
mioistuimen lisäksi YK:n turvallisuusneu-
vosto, Euroopan unioni, Suomen hallitus 
sekä ihmisoikeusjärjestöt Amnesty Inter-
national ja Human Rights Watch ovat to-
denneet siirtokuntien olevan kansainvä-
lisen oikeuden vastaisia.

“Toivomme, että HYYn esimerkki rohkai-
see muitakin opiskelijajärjestöjä selvittä-
mään perusteellisesti omat yhteytensä 
laittomiin siirtokuntiin, sekä päättämään 
niiden purkamisesta!” haastaa Sitoutu-
mattoman vasemmiston edustajistoryh-
män puheenjohtaja Joonas Kinnunen.

LUKIJAN KOMMENTTI

VENEZUELAN 
NUORTEN 
MILITARISOINNISTA 

Sivari&Totaalin numerossa 3/2013 jul-
kaistu artikkeli Venezuelan tilanteesta 
antoi hyvin yksisilmäisen ja militaristisen 
kuvan Venezuelasta ja sen bolivaarises-
ta vallankumouksesta, sanovat Matti Lai-
tinen ja Reijo Rinne Sivari&Totaalin 4/13 
verkkoversiossa julkaistussa kirjoitukses-
saan. 

[…] Meidän mielestämme Venezuelan 
bolivaarisen tasavallan leimaaminen mi-
litaristiseksi valtioksi on täysin virheel-
listä ja ajaa vain imperialismin, Venezu-
elan oikeiston ja myös kansainvälisten 
pääomapiirien asiaa, sillä leimaamalla 
alennetaan psykologista kynnystä käydä 
myös asevoimin tämän ”militaristisen” 
valtion kimppuun.

Koko artikkeli luettavissa osoitteessa:  
www.akl-web.fi/sivari_totaali/2013/4/ 
SivariTotaali_4/2013
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50 nuorta israelilaista lähetti 7. maalis-
kuuta pääministeri Binyamin Netanya-
hulle kirjeen, jossa julistivat kieltäytyvän-
sä palvelemasta Israelin armeijassa. Ky-
seessä on suurin asevelvollisten joukko-
kieltäytyminen Israelin historiassa ja yli-
päätään ensimmäinen viiteen vuoteen, 
vaikka joukkoaseistakieltäytymisten pe-
rinne on Israelissa pitkä. Nykyinen Isra-
elin hallitus yrittää laajentaa asevelvol-
lisuuden koskemaan kaikkia maan etni-
siä ryhmiä vastoin näiden tahtoa. Nuoret 
kaikkialta maasta vastaavat tähän kiel-
täytymällä armeijasta.

Kirjeen tarkoitus on vastustaa palestii-
nalaisalueiden miehitystä. Allekirjoitta-
jat toteavat, että miehityksen yhteydes-
sä “ihmisoikeuksia rikotaan ja kansain-
välisen lain sotarikoksiksi määrittelemiä 
tekoja tehdään päivittäin.” He protes-
toivat myös sitä vastaan, kuinka armeija 
vaikuttaa siviilien elämään syventämäl-
lä Israelin yhteiskunnassa läsnä olevaa 
seksismiä, militarismia, väkivaltaisuutta, 
epätasa-arvoa ja rasismia.

16-vuotias tel avivilainen kirjeen allekir-
joittaja Mandy Cartner sanoo: ”Armei-
jan toiminta etäännyttä meidät tilanteen 
ratkaisusta ja rauhan, oikeudenmukai-
suuden ja turvallisuuden saavuttamises-
ta. Kieltäytymiseni on tapa ilmaista vas-
tustukseni niitä vääryyksiä kohtaan, joita 
tehdään päivittäin meidän nimissämme 
ja meidän kauttamme.”

Bat Yamista kotoisin oleva 17-vuotias 
Shaked Harari sanoo: ”Armeija palvelee 
vallanpitäjiä, ei siviilejä, jotka ovat vain 
työkalu. Ystäväni ja minä kieltäydymme 
olemasta tykinruokaa.”

20-vuotias Roni Lax Bnei Brakista sanoo: 
“Teemme tämän solidaarisuudessa ult-
raortodoksislle nuorisolle ja arabinuoril-
le - kristityille ja druuseille, joista jotkut 
ovat parhaillaan armeijan vankilassa.”

KIELTÄYTYJIEN JULKILAUSUMA

Meidät, Israelin valtion kansalaiset, on 
määrätty armeijapalvelukseen. Pyydäm-
me tämän kirjeen lukijoita unohtamaan 
sen, mikä on aina otettu itsestäänsel-
vyytenä ja pohtimaan sotilaspalveluksen 
vaikutuksia.

Meidän, tämän kirjeen allekirjoittajien, 
tarkoitus on kieltäytyä palvelemasta ar-
meijassa, ja tärkein syy kieltäytymiseem-
me on vastustuksemme palestiinalais-
alueiden sotilaallista miehittämistä koh-
taan. Miehitettyjen alueiden palestiina-
laiset elävät tahtomattaan Israelin val-
lan alla, eikä heillä ole mitään laillisia 
mahdollisuuksia vaikuttaa tähän hallituk-
seen tai sen päätöksentekoprosesseihin. 
Tämä ei ole tasa-arvoista eikä oikeuden-
mukaista. 

Näillä alueilla rikotaan ihmisoikeuksia ja 
tehdään kansainvälisen lain sotarikoksik-
si määrittämiä tekoa päivittäin. Näihin 
rikoksiin lukeutuvat salamurhat (laitto-
mat teloitukset), siirtokuntien rakentami-
nen miehitetylle maalle, hallinnolliset pi-
dätykset, kidutus, kollektiiviset rangais-
tukset sekä sähkön ja veden kaltaisten 
voimavarojen epätasa-arvoinen jakami-
nen. Kaikenlainen sotilaspalvelus vahvis-
taa tätä asiaintilaa ja näin ollen, oman-
tuntomme mukaisesti toimiessamme, 
emme voi osallistua yllämainittuihin te-
koihin syyllistyvään järjestelmään.

Armeijan aiheuttamat ongelmat eivät ra-
joitu sen palestiinalaisyhteiskunnalle ai-
heuttamiin tuhoihin. Se tunkeutuu myös 
Israelin yhteiskunnan jokapäiväiseen elä-
mään: se muokkaa koulutusjärjestelmää 
ja työmahdollisuuksiamme sekä vahvis-
taa rasismia, väkivaltaa ja etnistä, kan-
sallista ja sukupuoleen perustuvaa syr-
jintää.

Kieltäydymme auttamasta sotilasjärjes-
telmää edistämään ja säilyttämään mie-
histä ylivaltaa. Näkemyksemme mukaan 
armeija luo väkivaltaista ja militaristista 
maskuliinista ajatusmallia, jonka mukaan 
”voima on oikeutta”. Tämä malli on hai-
tallinen kaikille, erityisesti niille jotka ei-
vät siihen sovi. Lisäksi vastustamme ar-
meijan sisällä olevia sortavia, eriarvoista-
via ja voimakkaasti sukupuolittuneita val-
tarakenteita.

Kieltäydymme luopumasta periaatteis-
tamme hintana siitä, että yhteiskuntam-
me hyväksyisi meidät. Olemme mietti-
neet kieltäytymistämme syvästi ja sei-
somme päätöksemme takana.

Vetoamme ikätovereihimme. parhaillaan 
armeija- tai reserviläispalvelusta suoritta-
viin ja kaikkiin Israelin asukkaisiin, jotta 
he pohtisivat uudelleen suhtautumistaan 
miehitykseen, armeijaan sekä armeijan 
rooliin kansalaisyhteiskunnassa. Uskom-
me siviilien voimaan ja kykyyn muuttaa 
todellisuutta paremmaksi luomalla rei-
lumman ja oikeudenmukaisemman yh-
teiskunnan. Meidän kieltäytymisemme 
ilmentää tätä uskoa.
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”Vuonna 1949, Israelin valtion perusta-
misen jälkeen, vähemmistöt vapautettiin 
palvelemasta Israelin armeijassa. Vuon-
na 1954 turvallisuusvirasto yritti värvätä 
kaikki maan arabikansalaiset. Nämä yri-
tykset kuitenkin tyrehtyivät tiukkaan kiel-
täytymiseen. Vuonna 1956 palestiinalai-
nen druusinuoriso pakkovärvättiin pal-
velemaan Israelin armeijassa ja vuonna 
1958 tsherkessinuoriso joutui pakkovär-
väyksen piiriin”. (Laki Israelin valtion tur-
vallisuuden palvelemisesta).

Näin arabialainen druusinuoriso värvät-
tiin Israelin armeijaan maan turvallisuus-
ministerin määräyksestä ja ”lain” nimis-
sä. Tämä osoittaa israelilaisen kertomuk-
sen virheellisyyden: sen mukaan druusit 
itse lähestyivät valtiota haluten palvella 
armeijassa

Alussa druusinuoret pakotettiin palvele-
maan armeijassa estämällä heidän per-
heitään menemästä pelloilleen ja puu-
tarhoihinsa ja muilla vastaavilla tavoilla 
(tuohon aikaan maanviljelys oli tärkein 
toimeentulon lähde).

Pakotetun sotilaspalveluksen alkuajois-
ta lähtien oli laajoja druusien kieltäyty-
misiä. Niiden seurauksena syntyi Druu-
sien aloitekomitea, joka auttaa armei-
jassa palvelemisesta kieltäytyviä nuoria 
miehiä.

Israelin politiikka, jonka tarkoitus on ja-
kaa palestiinalaiset, on onnistunut luo-
maan sosiaalisen ja kulttuurisen kuilun 
druusien ja muiden palestiinalaisten vä-
lille. Tämä johdosta joitakin vuosi sit-
ten syntyi liike druusinuorten asevelvol-
lisuutta vastaan. Ensi alkuun se ei nous-
sut julkiseen tietoisuuteen, koska monet 
kieltäytymistapaukset jäivät julkituomat-
ta.

Ryhmä koostuu sekä druuseista että ei-
druuseista, eri-ikäisistä ja eri palestiina-
laisalueilta tulevista miehistä ja naisista. 
Sen tarkoitus on vastustaa druusinuo-
risolta vaadittavaa pakollista palvelus-
ta sekä kaikenlaisia sotilaallisen värväyk-
sen muotoja, joita israelilaiset instituu-
tiot yrittävät pakottaa juutalaisvaltiossa  
asuville palestiinalaisille.

Ryhmä työskentelee olemalla mukana 
kieltäytyvien nuorten kanssa ja laajen-
tamalla sekä Israelin armeijassa palvele-
masta kieltäytyvien että asevelvollisuus-
lain vastustajien pohjaa. Ryhmä työsken-
telee myös mediapuolella järjestämäl-
lä mielenosoituksia ja tuottamalla lau-
luja tai lyhytfilmejä levittääkseen tietoi-
suutta. 

Lisäksi ryhmä seuraa ja tuo julkisuuteen 
niitä nuoria miehiä, jotka päättävät il-
moittaa julkisesta kieltäytyvänsä palve-
lemasta Israelin armeijassa, jotta asia 
nostetaan yleiseen kansainväliseen tie-
toisuuteen - ei vain paikalliseen lehdis-
töön. Se keskittyy myös ehdottomiin 
epäoikeudenmukaisuuksiin, joita erityi-
sesti druusit joutuvat kohtaamaan pak-
kovärväyksen seurauksena: poliittisesti, 
taloudellisesti, sosiaalisesti ja koulutuk-
sen osalta.

Ryhmä työskentelee myös palestiinalais-
ten välisen kommunikaation parissa. Ai-
van hiljattain ryhmämme on aloittanut 
yhteistyön toisen, An-Nabi Salehin ky-
lässä toimivan ryhmän kanssa, ja pyrki-
myksemme on  järjestää yhteistä toimin-
taa, jonka julkistamme pian.

Pyrimme myös luomaan yhteyksiä kom-
munikoidaksemme muiden eri alueilla 
(Al-Deheshassa, Beirzeitissä, Nablusis-
sa ja muualla) toimivien ryhmien kans-
sa vahvistaaksemme näkemystemme 
ja päämääriemme yhdenmukaisuutta, 
murtaaksemme raja-aitoja joita miehitys 
loi välillemme ja muuttaaksemme ihmis-
ten mieliä hallitsevat ennalta omaksutut 
ajatukset.

Ryhmä järjestää ja promotoi mielenosoi-
tuksia vankiloiden edessä tueksi niille, 
jotka kieltäytyvät palvelemasta armei-
jassa. Ryhmän perustajajoukko järjes-
ti julkisen mediakampanjan yhteistyössä 
Ahl Jordanian -säätiön kanssa otsikolla: 
”Orfod, sha’abak yehmeek” (”Kieltäydy, 
kansasi suojelee sinua”).

MAISAN HAMDAN

DRUUSIT

Druusit ovat Pohjois-Israelissa, Syy-
riassa, Jordaniassa ja Libanonissa 
(ja tietysti siirtolaisuuden myötä 
kaikkialla maailmassa) asuva reilun 
miljoonan ihmisen arabiaa puhuva 
ryhmä, jolla on oma islamista ke-
hittynyt uskontonsa. Druuseja asuu 
Israelissa reilut 100 000.

Tsherkessit ovat Pohjois-Kaukasuk-
selta kotoisin oleva islaminuskoinen 
ryhmä, joista suurin osa karkoitet-
tiin kotiseudultaan 1860-luvulla Ve-
näjän ja tsherkessien välisen sodan 
jälkeen. Nykyisen Israelin alueelle 
heitä on asettunut noin 4000.

KIELTÄYDY, 
KANSASI SUOJELEE SINUA
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Rauha - Mir! Venäjän ja Ukrainan suurlähetystöillä 
käyneen rauhanmielenosoituksen ilmapallo.

Kuva: Tiia Sainio
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Ukrainan tilanteen johdosta syntynyt vaa-
rallinen vastakkainasettelu Venäjän kans-
sa on myös osoitus lännen vääristyneistä 
havainnoista ja moraalisesta tyhjyydestä.

Vastakkainasettelua kuvaava video levisi 
ympäri maailman vain muutamassa tun-
nissa ja näytti vangitsevan suuren vaaran 
kriisin muuttumisesta sodaksi. Ryhmää 
aseistautumattomia ukrainalaisia sotilai-
ta kuvattiin, kun he marssivat määrätie-
toisesti Krimillä sijaitsevan tukikohtansa 
yhdestä osasta kohti Venäjän joukkoja, 
laulaen matkalla kansallislaulua. 

Kuvat olivat voimakkaita ja muuttui-
vat hälyyttäviksi, kun muutamat venäläi-
set ampuivat varoituslaukauksia. Hetken 
kuluttua jännittynyt ilmapiiri rauhoittui. 
Ukrainalaiset sotilaat eivät onnistuneet 
pääsemään venäläisten linjan läpi ja pe-
rääntyivät; venäläiset jäivät paikalle ag-
gressiivisen näköisinä ja viesti Venäjän 
riidanhaluisuudesta vahvistui.

Tilanne vaikutti lähes spontaanilta roh-
keiden ukrainalaissotilaiden joukon yri-
tykseltä asettua rauhanomaisesti vastus-
tamaan aseistautuneita maahantunkeu-
tujia. Rohkeita he luultavasti olivatkin, 
sillä episodi olisi helposti voinut päät-
tyä verenvuodatukseen, mutta spontaa-
ni se ei missään tapauksessa ollut. Kuten 
jotkut kommentaattorit huomasivat, ky-
seessä oli huolellisesti suunniteltu mie-
lenosoitus, jota olivat seuraamassa lu-
kuisat jokaisen yksityiskohdan tallenta-
vat TV- je lehtireportterit.

On kaikkea muuta kuin selvää, kuka oli 
orkestroinut tapahtuman, laatinut sen 
koreografi an ja järjestänyt sille maail-
manlaajuisen huomion; mutta sama on 
tilanne monien muiden Ukrainassa vii-
meisten parin viikon aikana sattuneiden 
tapahtumien osalta.

Kyseessä on kriisi, joka tarjoaa vähän sekä 
Yhdysvalloilla että Venäjälle1. Mikäli se 
muuttuisi sodaksi, kyseessä olisi katastro-
fi  - ei vain siinä kuoleville ja loukkaantuvil-
le ihmisille, vaan Venäjälle, suurelle osalle 
Eurooppaa sekä Yhdysvalloille. 

Vladimir Putin saattaa näyttäytyä vah-
vana, ja on varmasti lujittanut valtaan-
sa viimeksi kuluneen vuosikymmenen ai-
kana2; mutta millä tahansa sodalla oli-
si rampauttava vaikutus Venäjän raken-
teellisesti valuvikaiseen talouteen; lisäksi 

1 ks. Anatol Lieven, ”Why Obama shouldn’t 
fall for Putin’s Ukrainian folly”, 3.3.2014

2 ks. Dmitry Travin, ”The three ages of Puti-
nism”, 4.3.2014

se rajoittaisi sen mahdollisuuksia käyttää 
”pehmeää valtaa”.

KAIKUJA

Silmiinpistävää on se, kuinka monet vas-
takkainasettelun elementit muistuttavat 
meitä 1970-80 -lukujen kylmästä sodas-
ta, ei vähiten asenteiden ja tapahtumia 
ympäröivän ilmapiirin osalta. Suures-
sa osassa läntisiä tiedotusvälineitä näyt-
tää esimerkiksi vallitsevan lähes kyseen-
alaistamaton oletus, että Venäjän ny-
kyinen sotilasvoima ei paljoakaan eroa 
tuon ajan Neuvotoliitosta. Tämä on sel-
vää hölynpölyä.

Interventio Georgiaan elokuussa 2008 
on erityinen esimerkki. Tuohon lyhyeen 
sotaan sisältyi Venäjän laajamittainen il-
maiskujen käyttö. Tuohon aikaan kuiten-
kin Venäjän ilmavoimat olivat niin puut-
teellisesti rahoitetut, että suurin osa etu-
linjan lentäjistä oli lennonopettajia ja 
koelentäjiä (jotka kuuluivat siihen harva-
lukuiseen joukkoon, joilla oli tarpeeksi 
lentotunteja tekemään heistä tehtävään 
päteviä).

Tämä ei tarkoita sitä, että Ukraina oli-
si sotilaallisessa mielessä vahvemmilla; 
monissa suhteissa sen pienemmät jou-
kot ovat vieläkin enemmän alivarustettu-
ja ja heikosti koulutettuja. Tämä ei kui-
tenkaan ole asian ydin. Olennaista on 
se, että niin suuri osa läntisten tiedotus-
välineiden lähestymistavasta pysyy kiin-
nittyneenä oletukseen, että Venäjän vas-
tustaminen tarkoittaa supervaltaa vas-
taan asettumista.

Tämä taas kiinnittyy Yhdysvalloissa vallit-
sevaan oletukseen, että Obama on heik-
ko presidentti, jonka tulee oppia ”ole-
maan kova”. Tämä psykologia muistuttaa 
Jimmy Carterin ajasta (1976-80), jolloin 
republikaaninen oikeisto korosti voimak-
kasti pyrkimystä “tehdä Amerikasta taas 
vahva”. Ukrainan kriisi vahvistaa republi-
kaanien pyrkimyksiä toistaa sama ennen 
marraskuun 2014 vaaleja ja vuoden 2016 
presidentinvaalikampanjaa varten.

Ehkäpä silti kaikkein merkittävintä on ole-
tus, että Vladimir Putinin Venäjä vahin-
goittaa imagoaan maailmalla - mikä impli-
koi, että länsi sekä on että näyttäytyy koko 
maailmanyhteisön silmissä ”hyvänä”.

Putin saattaa hyvin olla eskaloinut kriisiä, 
mutta lännen salamyhkäinen osallisuus 
Ukrainan sisäpolitiikkaan on ollut paljon 
jatkuvampaa kuin useimmat ihmiset tie-
dostavat, mikä on vaikuttanut Venäjän 
presidentin määrätietoisuuteen turvata 
Venäjän “lähiulkomaat”.

Läntiset väärinkäsitykset saavuttivat 
huippunsa ulkoministeri John Kerryn 
3.3. (kaikesta päätelleen täysin vakavis-
saan) antamaan lausuntoon sisältyvän 
syvän ironian muodossa: ”21. vuosisa-
dalla ei vain voi käyttäytyä 1800-luvun 
tyyliin ja tunkeutua toiseen maahan täy-
sin tekaistuilla tekosyillä.”

ILLUUSIO

Yksitoista vuotta sitten USA oli hyökkää-
mäisillään Irakiin, missä se pian sai pian 
vastaansa katkeran kapinan. George W. 
Bushin hallinto tähyili kiireissään maail-
maa etsien maita, jotka saattaisivat tarjo-
ta joukkoja Irakiin ja näin ollen vapauttaa 
amerikkalaisia joukkoja toimimaan alu-
eilla, joilla kapinallisten aiheuttama vaa-
ra oli suurin. 

Intian pääministeri Atal Bihari Vajpayee, 
joka johti kansallismielistä Intian kansan-
puolueen hallitusta, oli halukas tarjoa-
maan yli 16000 sotilaan vahvistetun di-
visioonan tätä tehtävää varten, mutta in-
tialaiset äänestäjät osoittautuivat kaik-
kea muuta kuin halukkaiksi.

Vajpayeen puolueella oli edessään osa-
valtiovaalit myöhemmin vuonna 2003 
sekä yleiset vaalit keväällä 2004, ja nä-
kymä raskaasta kannatuksen laskusta 
sai hänet vastentahtoisesti hylkäämään 
USA:n pyynnön, Bushin hallinnon suu-
reksi yllätykseksi ja tyrmistykseksi.

Bushin neuvonantajat olivat arvioineet 
väärin Intiassa ja muissa maissa eri puo-
lilla maailmaa (mukaan lukien Turkin kal-
taisissa ystävällismielisissä maissa) vallin-
neen mielialan. John Kerry, Barack Oba-
ma ja heidän neuvonantajansa tekevät 
tekevät saman nyt. 

Tämä ei missään tapauksessa ole puo-
lustus Putinille ja hänen politiikalleen, 
mutta se on hyödyllinen muistutus siitä, 
kuinka pysyvä syvälle juurtuneesta mo-
raalisesta omahyväisyydestä kumpua-
va ajatus läntisestä ylivertaisuudesta on. 
Tämä ajatus kyseenalaistetaan aivan liian 
harvoin, ja Ukrainan kriisi osoittaa kuinka 
tärkeää niin olisi tehdä.

PAUL ROGERS 

Kirjoittaja on rauhantutkimuksen 
laitoksen professori Bradfordin 

yliopistossa Pohjois-Englannissa.

6.3.2014 päivätty artikkeli on julkaistu 
alunperin osoitteessa 
http://www.opendemocracy.net/
paul-rogers/ukraines-crisis-wests-trap 
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Rikan kaivaminen muiden silmästä ei 
auta länsimaita Ukrainassa. Rauhaa edis-
täisi, jos ihmiset saisivat päättää omasta 
hallinnostaan, kirjoittaa Jan Oberg maa-
liskuulle päivätyssä artikkelissaan.

Totta kai se on laiton ja totta kai se on 
peukaloitu, Krimin kansanäänestys. Ja 
tietysti se on juoni, joka tapahtuu vain 
Venäjän (lue: Putinin) provosoimattoman 
aggression vanavedessä, ja sitä käytetään 
tekosyynä luotaessa uutta Suur-Venäjää.

Jos siis selailet valtavirran länsimedioita 
viime viikolla ja tänään sunnuntaina.

Kansanääänestys (referendum) tarkoit-
taa sitä, että joku asia osoitetaan (refer) 
takaisin kansalle. Se on - tai sen pitäisi 
olla - tärkeä väline demokratioissa. Ja se 
on paljon sotaa ja muuta väkivaltaa pa-
rempi väline ratkaisemaan monimutkai-
sia konfl ikteja.

Yleisesti ottaen kansalaisten päättämä 
konfl iktinratkaisu kestää todennnäköi-
sesti kauemmin ja auttaa parantamaan 
menneisyyden haavat paremmin kuin 
mikään ulkopuolisten toimijoiden tyrkyt-
tämä ratkaisu.

Sveitsissä kansalaiset äänestävät kaiken-
laisissa asioissa lukuisina sunnuntaipäivi-
nä ympäri vuoden. Ruotsi on käyttänyt 
sitä päättääkseen ydinvoimasta, Tanska 
EU-jäsenyydestä ja - vuonna 1920 - rat-
kaistakseen Schleswig-Holsteinin kon-
fl iktin ja määrittääkseen Saksan ja Tans-
kan välisen rajan. Kansanäänestykset, 
sekä sitovat että ei-sitovat, ovat hyväk-
sytty väline monissa maissa.

MIKSI LÄNSI EI KÄYTÄ 
KANSANÄÄNESTYKSIÄ?

Länsi tapaa ylistää itseään toteuttamal-
laan demokratialla koska ja milloin vain 
voi. Mutta se ei käytä kansanäänestyksiä 
kovinkaan usein.

Noin 25 vuotta sitten se päätti, että on 
hyvää konfl iktinratkaisua jakaa Jugo-
slavia kuuteen tasavaltaan; typerästi se 
käytti vanhoja hallinnollisia rajoja ja ko-
hotti ne valtioiden välisiksi rajoiksi (tä-
män tarkoitus oli se, että Jugoslavian 
kansanarmeijan läsnäolo Kroatiassa ja 
Sloveniassa voitiin määrittää ”Serbia ul-
komaiseksi aggressioiksi”) sen sijasta, 
että olisi kysytty ihmisiltä, mihin tasaval-
taan he halusivat kuulua.

Muutaman päivän kuluttua on kulu-
nut 15 vuotta siitä, kun NATO pom-
mitti Kosovoa ja Serbiaa ”vapauttaak-
seen” Kosovon ja tehdäkseen siitä it-
senäisen - ennustettavasti epäonnistu-
neen - valtion. Viisitoista vuotta myö-
hemmin saattaisi ihmetellä, minkälai-
sen paremman ratkaisun neuvottele-
malla saavutettu, kansanäänestykseen 
päättynyt ratkaisu olisi saattanut tuoda 
tullessaan. Mutta sellaista ei järjestetty 
sielläkään.

Tai puhutaanpa Bosnia-Hertsegovi-
naa koskeneesta Daytonin sopimukses-
ta vuodelta 1995. Kukaan demokraatti-
sessa lännessä ei vaivautunut kysymään 
siellä asuneilta 4,3 miljoonalta ihmiseltä 
(noin 33% serbejä, 45% muslimeja/bos-
niakkja ja 17% kroaatteja), haluaisivatko 
he elää tuon sopimuksen mukaan.

Lisäksi Daytonin sopimus allekirjoitettiin 
USA:ssa, Bosnian perustuslain kirjoitti-
vat USA:laiset lakimiehet ja kolme pre-
sidenttiä, joista kukaan ei edustanut ke-
tään Bosniassa allekirjoittamisen aikaan. 
Ei varsinaisesti demokraattinen rauha. Ja 
tänään tulisi olla selvää, ettei se toimi tu-
levaisuudessakaan.

Tai puhutaanpa ydinaseista. Yksikään 
ydinasevaltio ei ole koskaan kysynyt kan-
salaisiltaan, haluavatko he maansa omis-
tavan ydinaseita, mikä loogisesti tekee 
siitä myös mahdollisen maalitaulun jon-
kun muun ydinaseille. Kaikki ydinaseval-
tioissa järjestetyt mielipidetutkimukset 
kertovat meille, ettei ihmisten enemmis-
tö missään kannata ydinasestatusta.

Ja kuinka moni uusista NATO:n ja EU:n 
uusista itäisistä jäsenistä järjesti kansan-
äänestyksen jäsenyydestä?

Siis jopa demokratioissa uskomus, että 
”me tiedämme mikä on parasta teille” 
estää usein älykkäämmän, demokraatti-
sen konfl iktinratkaisun, ts. paremmat ja 
kestävämmät ratkaisut monimutkaisiin 
konfl ikteihin.

TÄMÄ ON VAARALLISTA: KUINKA 
TÄHÄN ON TULTU?

Krim on äärimmäisen herkkä konfl ikti-
pesäke, on ollut sitä vuosisatoja. Näh-
däkseni on yli 50% riski sille, että tänään 
Ukrainassa näkemämme tilanne saattaa 
johtaa johonkin 1990-luvun Jugoslaviaa 
muistuttavaan.

Konfl ikteilla ja väkivallalla - jopa niiden 
uhkalla - samoin kuten sanktioilla on 
oma dynamiikkaansa. Ja aina on vaara, 
että ne karkaavat kontrollista - mikäli ih-
miset eivät pysähdy ajattelemaan, vaan 
jatkavat molempaanpuoliseen kostoon 
perustuvaa tilanteen eskaloimista.

Kuinka tähän on tultu? Syitä on monia, 
mutta haluaisin mainita seuraavat:

• USA ja EU ovat sekaantuneet Ukrai-
nan sisäisiin asioihin tavalla, jolla ne 
eivät koskaan hyväksyisi venäläis-
ten uuskonservatiivien, rahoituslaitos-
ten ja kansalaisjärjestöjen sekaantu-
van omissa maissaan. Näin ollen ne 
ovat merkittävällä tavalla osavastuulli-
sia sotkuun.

• USA:lta ja EU:lta puuttuu poliitikkoja 
ja neuvonantajia, jotka ymmärtäisivät 
asiat laajemmassa kuvassa. Ne inves-
toivat satuseppoihin ja PR-yrityksiin 
tietoon perustuvan asiantuntemuksen 
sijasta. Historian huomioonottaville 
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läntisille turvallisuus- ja ulkopoliittisille 
eksperteille olisi ollut ilmiselvää, ettei 
Ukraina ole paikka johon voi sotkeutua 
ilman kovaa vastareaktiota.

• Putin näkee kultaisen tilaisuuden esit-
tää kovaa kylmän sodan päättymisen 
ja Neuvostoliiton ja Varsovan liiton ha-
joamisen historian valossa, tosiasiassa 
sanoen: tähän saakka muttei pidem-
mälle! Yllättyneisyys tai sellaisen esit-
täminen kertoo paljon tietämättömyy-
destä, propagandasta tai molemmista.

USA:n/NATO:n/EU:n triumfalistinen eks-
pansiopolitiikka vuodesta 1989 alkaen 
kääntyisi itseään vastaan jossain kohtaa - 
ja tämä kohta on Ukraina, joka tarkoittaa 
”rajaa” (kuten Krijina Kroatiassa).

MENNEISYYDEN VIISAAMMAT 
POLIITIKOT: YHTEINEN 
TURVALLISUUS

Pidämmepä siitä tai emme, USA ja EU 
ovat ojentaneet Putinille pointin tai kaksi 
hopealautasella.

Willy Brandtin, Olof Palmen, Urho Kek-
kosen tai Nelson Mandelan kaltaiset vii-
saammat poliitikot tiesivät, että tarvit-
semme ensin rauhan ja sen jälkeen po-
litiikan, joka turvaa sen (ei toisin päin) ja 

että tämä taas vaatii kohtuullisuutta, va-
rovaisuutta sekä yhteisten intressien et-
simistä itsensä provokatiivisen promo-
toimisen sijaan.

Intellektualismin ja kohtuullisuuden vä-
heneminen ulko- ja turvallisuuspoliittis-
ten eliittien piirissä huolestuttaa minua 
vähintään yhtä paljon kuin Venäjän vas-
taus USA:n/NATO:n/EU:n voittaja ottaa 
kaiken -politiikkaan.

TOIVOTTAVASTI KANSANÄÄNESTYS 
PURKAISI JÄNNITYSTÄ

Niinpä toivokaamme pikemmin, että 
Krimin kansanäänestys voisi olla välinen 
jännitteen purkamiseen. Muulla Ukrai-
nalla on omat syvästi huolestuttavat kon-
fl ikti- ja väkivalta-alttiit tekijänsä.

Mutta niiden ei tarvitse räjähtää kuten 
kävi Pakracissa, Jugoslavian Länsi-Slavo-
niassa, jossa ammuttiin hirvittävän sodan 
ensimmäiset laukaukset. Ja muistakaam-
me, että sotaa edelsi samanlainen asioi-
hin sotkeutuminen, jonka olemme näh-
neet Ukrainassa.

Ovatko poliittiset päätöksentekijät ja tie-
dotusvälineet kykeneviä tällä kertaa op-
pimaan lähihistoriasta, vai toistuvatko 
Jugoslavian tapahtumat?

Ehkäpä kristityn lännen tulisi muistut-
taa itseään Matteuksen evankeliumin ja-
keesta 7:5 - ja ottaa se vakavasti:

”Taikka kuinka saatat sanoa veljellesi: 
’Annas, minä otan rikan silmästäsi’, ja 
katso, malka on omassa silmässäsi?”

Moskovan, Brysselin ja Washingtonin 
molemminpuolinen ”toisen” syyttely tu-
lisi nähdä lähinnä omien pimeiden puo-
lien (malkojen) psykologisena projektio-
na, mistä osapuolten täytyy olla alitajui-
sesti tietoisia.

Molemminpuolisella kostamisella, syyt-
tävällä asenteella ja omahyväisyydel-
lä päädymme vain helvettiin. Sekä Ve-
näjän että lännen tulisi sen sijasta ede-
tä demokraattisen rauhanteon suuntaan: 
palauttaa asiat takaisin ihmisille mutta - 
ja tämä on sanoinkuvaamattoman tärke-
ää - lopettaa vaikuttamasta heihin tai os-
tamasta heitä matkalla äänestyskopille.

JAN OBERG

Kirjoittaja on Transantional 
Foundation for Peace and Future 

Research -laitoksen johtaja.

Artikkeli on julkaistu alunperin 16.3.2014 
osoitteessa www.transnational.org

SIVARIT LAKOSSA
sivareiden mielekkään sijoittamisen 
esim. kansalaisjärjestöihin. Myös kehi-
tysyhteistyöpalvelu on mahdotonta.

Tekemistä siis riittää ja lakko on voima-
kas ase vaatimuksiemme läpimenoa 
vauhdittamaan. Ja vauhtia vaatimuksil-
le tarvitaan, ettei yhtään nykyistä use-
amman sivarin tarvitse lusia 16:n kuu-
kauden palvelusta tai vaihtoehtoisesti yli 
vuoden vankeustuomiota. Lakkopäiväk-
si on valittu 17.5.1989, jolloin vietetään 
kansainvälistä aseistakieltäytyjäpäivää. 
Aseistakieltäytyjäliitto järjestää täksi päi-
väksi sivareille vaihtoehtoisia palvelus-
paikkoja mm. kehitysyhteistyön ja kansa-
laisjärjestöjen parista.

Talkoilla kerätyt rahat luovutetaan ete-
läafrikkalaisen aseistakieltäytyjäjärjestön 
COSWAR:in käyttöön. [...]

SIVARI 4-5/1988

Jo pitkään on sivareiden parissa mietit-
ty sitä lopullista iskua, jolla nykyinen laki 
saataisiin nurin. Aseistakieltäytyjäliiton 
Fantasiaseminaari kääntyi lakon kannal-
le. Ja pisteen i:n päälle löi syysliittokoko-
us, joka yksimielisesti kannatti sivarilak-
koa. Mistä on kysymys ja miten lakko vai-
kuttaa itse kunkin elämään?

Sivarit lakkoilivat ensimmäisen kerran 
vuonna 1987, jolloin pyrittiin vastusta-
maan koko uutta lakia ja ennenkaikkea 
siviilipalveluksen militarisoitumista. Tu-
lokset olivatkin mairittelevia; muutamaa 
poikkeusta lukuunottamatta julkisuus oli 
myöteistä ja myös tuloksia saavutettiin. 
Sivareita ei alettu lain kirjaimen mukaan 
sijoittaa entistä enemmän väestönsuo-
jelun ja palokuntien palvelukseen, vaan 
palveluspaikat itseasiassa paranivat.

Parannus ei kuitenkaan ollut mitenkään 
radikaali, voimassa oleva laki estää yhä 
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Asevelvollisuutta vastustettiin Suomessa 
jo viime vuosisadan alussa. Antimilitaristi 
julkaisee neljän artikkelin sarjan suoma-
laista aseistakieltäytyjäliikkeen historiaa.

Venäjän vallan alkupuolella 1809-78 
Suomi oli miltei demilitarisoitu maa. 
Maassa oli jonkin verran venäläisiä mie-
hitysjoukkoja, ja autonominen suuriruh-
tinaskunta maksoi Venäjälle pientä sota-
veroa. Asevelvollisuus ei kuitenkaan kos-
kettanut suomalaisia. Kun maata vielä 
hallitsi autoritaarinen virkavalta, rauha-
naatteella ei ollut sen enempää työalaa 
kuin jalansijaakaan.

1800-luvun jälkipuoliskolla yleinen mili-
tarisoituminen alkoi ulottua Suomeenkin. 
Vuonna 1874 Venäjällä toteutettiin ylei-
nen asevelvollisuus, ja tsaari Aleksante-
ri II halusi laajentaa sen myös Suomeen. 
J. W. Snellmanin edustama konservatiivi-
nen suomalaisuusaate puolestaan halusi 
kansakunnalle omaa armeijaa. 

Tsaarinvallan ja suomalaisen byrokratian 
edut yhdistyivät: vuoden 1877-78 val-
tiopäivät hyväksyivät lain, jonka nojal-
la Suomi sai yleiselle asevelvollisuudelle 
nojautuvan kansallisen sotaväen. Se oli 
luonnollisestikin alistettu Venäjän armei-
jalle, mutta se oli silti “oma”.

Yleinen mielipide piti armeija perusta-
mista edistysaskeleena. Joitakin soraää-
niä kuului: mm. valtiopäiväedustaja Silf-
versvan vaati asevelvollisuuslakiin sisälly-
tettäväksi oikeutta saada vapautus ase-
palveluksesta uskonnollisin tai moraali-

sin perustein.1 Seuraavina vuosikymme-
ninä mm. Minna Canth esitti sodanvas-
taisia ja rauhanaattetta puoltavia ajatuk-
sia. Kirjailija Arvid Järnfelt alkoi julistaa 
tolstoilaisuutta ja ehdotonta väkivallat-
tomuuden oppia.

ARMEIJA KIISTAKYSYMYKSEKSI

Suomen armeijasta tuli poliittinen kiista-
kysymys ns. ensimmäisen sortokauden 
(1899-1905) aikana kun tsaari Nikolai II 
pyrki purkamaan asteittain suuriruhtinas-
kunnan autonomian. Vuonna 1901 Suo-
men armeija määrättiin lakkautettavaksi 
erillisenä yksikkönä ja sulautettavaksi ve-
näläisiin joukko-osastoihin.

Sortokaudet synnyttivät Suomessa ns. 
perustuslaillisen liikkeen. Se vastusti lait-
tomina pitämiään venäläistämistoimen-
piteitä käyttäen keinona passiivista vas-
tarintaa: virkamiehet kieltäytyivät pane-
masta määräyksiä täytäntöön erottami-
sen uhallakin, papit kieltäytyivät kuulut-
tamasta lakeja kirkossa. 

Kansallisen armeijan lakkauttamista pää-
tettiin vastustaa kutsuntalakoilla, joil-
la osoitettaisiin, että suomalaiset ei-
vät halua astua Venäjän armeijaan. Kut-
suntalakkoja organisoimaan perustettiin 
vuonna 1901 kansalaiselin kagaali.

1 Siviilipalvelus. Myönteinen vaihtoehto. 
Julk. Suomen Sadankomitealiitto, Suo-
men Siviilipalvelusmiesliitto, Sodanvastus-
tajat. Vaasa 1981

KUTSUNTALAKOT TOIMIVAT

Myös nouseva työväenliike lähti tuke-
maan kutsuntalakkoja. Tätä varten pe-
rustettiin vuonna 1904 Proletaarikomi-
tea. Kutsuntalakot olivat menestyksek-
käitä: vuoden 1902 kutsunnoista jäi pois 
virallisen tiedon mukaan 45 prosenttia 
asevelvollisista, kagaalin laskelmien mu-
kaan 58 prosenttia. Seuraavina vuosina 
virkavallan kontrolli tiukkeni ja aseista-
kieltäytyjien määrä laski jonkin verran.

Kutsuntaboikotit hermostuttivat Venäjän 
hallitusta, varsinkin kun Venäjä joutui so-
taan Japania vastaan vuonna 1904. Maa-
ilmalla ne herättivät huomiota ja ihailua 
– jopa Etelä-Afrikassa asunut Mohandas 
Ghandi seurasi niitä sanomalehdistä. 

Vuonna 1905 tsaari vapautti suomalaiset 
asevelvollisuudesta ja Suomen armei-
ja lakkautettiin. Korvaukseksi tästä Suo-
men suuriruhtinaskunnan oli maksettava 
Venäjälle ns. sotilasmiljoonia. Seuraavan 
kerran Suomessa oli kutsunnat vuonna 
1918, kansalaissodan aikana.

PUOLUSTUSLAITOS JA 
SUOJELUSKUNNAT

Suomen itsenäistymisvaiheeseen kuului 
voimakas poliittinen jännitys, joka pur-
kautui lopulta kansalaissotana (tammi-
kuusta toukokuuhun 1918). Poliittiset ris-
tiriidat ja sisällissota militarisoivat maata 
voimakkaasti.

Kansalaissodan alussa Suomessa oli itse 
asiassa kolme armeijan alkiota: työvä-
enliikkeen punakaartit, valkoisen puolen 
suojeluskunnat ja Saksasta palaavat jää-
kärit. Punakaartit murskattiin sodassa, 
jääkäreistä tuli itsenäisen Suomen sota-
laitoksen (vuodesta 1922 puolustuslaitos, 
vuodesta 1974 puolustusvoimat) ydin. 

Puolustuslaitos virallistettiin ja saatettiin 
vakinaiselle kannalle vuoden 1922 ase-
velvollisuuslain nojalla. Sen lisäksi maas-
sa toimivat suojeluskunnat, joilla ei ol-
lut aikomustakaan hajota kansalaissodan 
päätyttyä.

Suojeluskunnat olivat “vapaaehtoinen 
maanpuolustusjärjestö”, käytännössä 
yhdistyspohjainen yksityisarmeija. Ne 
toimivat kansalaissodan jälkeen synty-
neen yhteiskunnan takeena laillisia ja 
laittomia muutosyrityksiä vastaan. 

Asevelvollisuuslakia vastustava väkijoukko piirittää venäläisiä upseereita 
Kaartin maneesin edustalla Helsingissä 18.4.1902
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SAML: Suomen Antimilitaristinen Liitto, kokous vuonna 1923

Suojeluskunnissa vallitsi jyrkän oikeis-
tolainen ja antikommunistinen mieliala. 
Mm. Lapuan liike saattoi uhata viime kä-
dessä suojeluskuntien vallankaappauk-
sen mahdollisuudella.

RAUHANJÄRJESTÖ PERUSTETAAN: 
RAUHANLIITTO

Suomessa alkoi olla siis työkenttää rau-
hanjärjestöille. Ensimmäinen, Suomen 
Rauhanliitto, perustettiin vuonna 1907 
Tampereella, mutta virkavalta lakkautti 
sen jo vuonna 1913. Rauhanliiton näky-
vin taustavoima oli opettaja Aaku Mäki ja 
hänen julkaisemansa lehti Väinämöinen.

Itsenäisyyden alkuvuosina syntyi useita 
rauhanjärjestöjä. Tärkein niistä oli Suo-
men Rauhanliitto-Kansainliitto-yhdis-
tys (nykyisin Suomen Rauhanliitto - Fin-
lands Fredsförbund2). Rauhanliitto otti 
päämääräkseen “rauhankulttuurin” luo-
misen, ja sen perustajissa olikin runsaas-
ti kulttuurihenkilöitä. 

Aloitteentekijä liiton perustamiseksi oli 
kirjailija Selma Anttila, mutta sen näky-
vimmäksi hahmoksi kohosi pian mate-
maatikko Felix Iversen, joka valittiin pu-
heenjohtajaksi vuonna 1926. Hänen mu-
kaansa koko sotien välistä rauhanliikettä 
on kutsuttu “iverseniläiseksi”.3

Rauhanliitto pyrki olemaan kokoava ja 
yhdistävä tekijä suomalaisten rauhanjär-
jestöjen kentässä, joka oli alusta lähtien 
pirstoutunut. Tällä se perusteli varovaiset 
kannaottonsa ja “epäpoliittisuutensa”. 
Jonkinlaista linjaa vedettiin vuonna 1925, 
jolloin liitto tuomitsi suojeluskunnat ja 
otti kantaa siviilipalveluksen puolesta. 

Samana vuonna liitto alkoi julkaista 
Rauhaa kohti -lehteä, joka kunnostau-
tui myöhemmin kertomalla ensimmäi-
senä Suomessa natsi-Saksan juutalais-
vainoista ja kidutuksista. (Tästä hyvästä 
liitto joutui vaikuksiin Kivimäen hallituk-
sen kanssa 1930-luvulla. Hallitus kieltäy-
tyi antamasta liitolle eduskunnan jo hy-
väksymää apurahaa, koska Rauhaa koh-
ti -lehdessä oli “loukattu Adolf Hitlerin 
kunniaa”.)

2 Alkuperäistekstissä “Suomen Rauhanliitto-
YK-yhdistys”. 

3 Kalemaa, Kalevi: Suomalaisen rauhanliik-
keen juuria. Rauhankirjallisuuden edistä-
misseura. Vaasa 1981

ANTIMILITARISTINEN LIITTO

Rauhanliiton varovaisuus synnytti radi-
kaalin järjestön tarpeen Vuonna 1923 
syntyi Suomen Antimilitaristinen Liitto, 
joka vuonna 1939 muutti nimensä So-
dankieltäjien kansainvälisen liiton Suo-
men osastoksi.4

Antimilitaristinen Liitto oli War Resisters 
Internationalin (WRI) jäsen. Se tuomit-
si kaikki armeijoiden ja sotien muodot, 
katsoi jäsenyytensä velvoittavan aseista-
kieltäytymiseen ja vaati Suomeen siviili-
palvelusta. Liitto pyrki toimimaan työvä-
estön piirissä, ja sen jäsenistössä oli run-
saasti työväkeä. Liiton puheenjohtaja oli 
helsinkiläinen autonkuljettaja Arndt Pe-
kurinen (1905-1941).

VASTAKAIKUA TYÖVÄENLIIKKEESSÄ

Antimilitarismille oli pohjaa työväenlii-
keessä, joka suhtautui hyvin vieroksuvas-
ti puolustuslaitokseen ja suojeluskuntiin. 
Niitä pidettiin sisäpoliittisen vallan väli-
neinä, “lahtarikaarteina”. 

Työväenliikkeen vasemmalla laidalla, kom-
munisteissa ja heidän kanssaan yhteistyö-
tä tekevissä, eli jossakin määrin idea väki-
valtaisesta vallankumouksesta. Hyvin ylei-
nen asenne oli kuitenkin se, minkä Han-
nes Ryömä oli ilmaissut jo tsaarinvallan ai-
kana: “Köyhälistö ei tarvitse asiansa aja-
miseksi sotaväkeä. Sotaväkeä ei tarvita 
mihinkään hyödylliseen tarkoitukseen.”5

4 Alkuperäistekstissä “Antimilitaristinen liit-
to, joka vuonna 1930 muutti nimensä So-
danvastustajain Liitoksi”. Sodanvastusta-
jain Liitto oli yksi monista Selinheimon pe-
rustamista yhdistyksistä ja se usein sekoi-
tetaan, lähes identtisen ohjelmansa vuok-
si, Antimilitaristiseen Liittoon.

Kun Sosiaalidemokraattinen puolue jär-
jestäytyi uudelleen kansalaissodan jäl-
keen, se otti tiukan ns. puolustusnihi-
listisen kannan: puolustuslaitos vaadit-
tiin korvattavaksi rajavartiolaitoksella. 
Puolueen maanpuolustus- ja ulkopoliit-
tinen ohjelma esitti perusteluksi vuon-
na 1930 mm. sen että “Suomen sota-
laitos...ei kuitenkaan pystyisi nykyään, 
ilma- ja kaasusodan aikakautena, todel-
lisessa sodassa menestyksellä puolusta-
maan maata suurvaltaa vastaan”.5

Puheenjohtaja Väinö Tannerin johtama 
“tannerilainen” siipi yritti saada hyväksy-
vän suhtautumisen puolustuslaitokseen 
jo vuonna 1926, mutta esitys ei mennyt 
silloin läpi.

Kolmas itsenäisyyden alkuvuosina syn-
tynyt rauhanjärjestö oli Sovinnonliitto 
(1919), joka oli englantilaisperäisen In-
ternational Fellowship of Reconciliation 
-järjestön Suomen osasto. Sovinnonliit-
to halusi uudistaa kristinuskoa vuorisaar-
nan hengessä. Sen keskeisiä hahmoja oli 
vankilatyöntekijä Mathilda Wrede.

JUHA TUOMIKOSKI 

Julkaistu vuonna 1989 
Aseistakieltäytyjäliiton kirjassa 
“Aseitakieltäytyjän maailma”. 
Antimilitaristin toimitus on 
korjaillut muutamia kohtia 
nykyhistoriantietämyksen valossa.

5 Sinervo, Lodenius (toim.): Sota sotaa vas-
taan! Työväenliikkeen sodanvastaisia teks-
tejä 1988-1940. Suomen Sadankomitea-
liitto. Hämeenlinna 1973

Kutsuntaboikotit  
herättivät maailmalla 
huomiota ja ihailua.

Työväenliike suhtautui  
vieroksuvasti puolustuslaitokseen 

ja suojeluskuntiin.
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Kuva: Jussi Hermaja

Teppo Laurinolli takanaan vuonna 1984 valmistunut Marionettireliefi  Joensuun 
ylioppilastalon seinässä. Teos esittää kahta ihmishahmoa sääntöjen ja ohjeiden 
puristuksissa. Ideoinnissa on hyödynnetty George Orwellin romaania ”1984”.

Sivari: Teppo Laurinolli

Nykyinen duuni: Kuvanveistäjä

Siviilipalveluspaikka: Helsingin
kaupungin mielenterveystoimisto
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Milloin ja minkä ikäisenä suoritit 
siviilipalveluksen?

Teppo: Aloitin vuonna 1981 ja pois pää-
sin kesäkuussa 1982. Menin siviilipalve-
luun 29-vuotiaana.

Kuinka pitkä oli siviilipalvelusaika 
tuolloin? 

Vuoden mittainen eli 12kk.

Millä lauseella vakuutit 
vakaumuksentutkintalautakunnan?
(vakaumuksentutkintalautakunta tutki 
siviilipalvelukseen hakijat vuosina 1956-1987)

T: Opiskelin tuolloin Lahden taidekou-
lussa. Ensimmäinen vakaumuksentutkin-
ta oli paikallisen sotilaspiiirin esikunnas-
sa Hennalassa. ”Kuulustelijoita” oli kak-

si, joista toinen kyseli ja toinen täytti jon-
kinlaista asiaa varten suunniteltua kaava-
ketta. Ensiksi upseeri yritti tietenkin hou-
kutella aseettomaan palvelukseen. 

Vastailin rauhallisesti typerimpiinkin ky-
symyksiin, kuten klassiseen ”Mitä teki-
sit jos vaimosi kimppuun hyökättäisiin?”. 
Viimein mieltymykseni Pentti Haanpään 
tuotantoon (kysyttiin vakaumukseeni 
vaikuttanutta kirjallisuutta) sai kuuluste-
lu-upseerin raivoihinsa. Siitä arvasin että 
joudun vielä varsinaisen tutkintalauta-
kunnan eteen Helsinkiin.

Lautakunnassa istui ainakin toistakym-
mentä henkilöä, joista yksi armeijan 
edustaja. Tämä edustaja kysyi yhden ky-
symyksen ja se oli siinä. Aseistakieltäyty-
miseni perusteluihin sisältyi kapitalismin 
kritiikkiä, ja sotaherra kysyi kieltäytyisin-
kö asepalveluksesta Neuvostoliitossa. 

Työpaikkasi ja työtehtäväsi 
siviilipalvelusaikana?

T: Suoritin siviilipalveluni Helsingin mie-
lenterveystoimistossa. Toimin eri mielen-
terveysyksiköissä avustavana työntekijä-
nä. Lähinnä työskentelin toimintaterapi-
assa. Kulosaaren päiväosastolla minul-
la oli oma puutyöryhmäkin. Tyypillises-
ti työ oli lähinnä seurustelua asiakkaiden 
kanssa.

Mitä töitä olet tehnyt sivarin jälkeen?

T: Muutin siviilipalvelun jälkeen Joen-
suuhun työn perässä. Opetin kuvanveis-
toa lapsille Pekkalan taidekoulussa sekä 
aikuisille Vapaaopistossa. Myöhemmin 
opetin pitkään taideopiskelijoita Joen-
suun käsi- ja taideteolli- suusoppilaitok-
sella ja ammattikorkeakoululla. Vuodes-
ta 1996 olen ollut lyhyitä opetuskeikkoja 
lukuunottamatta ”vapaa”taiteilija.  

Miten siviilipalveluksen suorittaminen 
on vaikuttanut työpaikan saantiin?

T: Ei mitenkään.

Oliko siviilipalveluksesta hyötyä?

T: No, oli hyvä tutustua lähemmin ”mie-
lensairausihmisiin” ja heidän hoitajiin-
sa. Siinä mielessä siviilipalvelu oli erittäin 
opettavainen. Silloin muuten mielenter-
veyspotilaiden ulkoistaminen laitoksista 
oli jo hyvässä vauhdissa.

Onko vakaumuksesi säilynyt? Mitä 
tekisit, jos nyt joutuisit kutsuntoihin?

T: On. Kieltäydyn edelleen aseista. Mie-
lestäni asepalvelukseen haluavien va-
kaumusta pitäisi tutkia.

JUSSI HERMAJA



Kotkalainen Tino-Viljami Vanhala liit-
tyi Lapinjärven 60-päiseen legioonaan 
oman koulutusjaksonsa päätyttyä viime 
vuoden lokakuussa. Tapasin 21-vuotiaan 
freelancer-muusikon päivittäisissä töis-
sään lakaisemassa luentosali Sikalan ja 
sivarikeskuksen nettikahvilan välistä etei-
saulaa kahden muun siivousyksikön legi-
oonalaisen kanssa.

Tino-Viljami oli alusta asti orientoitunut 
jäämään Lapinjärvelle koko siviilipalve-
luksensa ajaksi, eikä ole edes yrittänyt 
hankkia palveluspaikkaa muualta. Siva-
rikeskuksen parhaita paikkoja on hänen 
mukaansa ilmainen ja laajat aukioloajat 
omaava kuntosali. 

Keskuksen ruokahuolto saa myös kehu-
ja; säännöllinen ja maittava aamiainen, 
lounas, päivällinen sekä kaksi kahvitau-
koa pitävät nuoren miehen aktiivisena. 
Toiset paikalla olevat legioonalaiset ei-
vät täydellä sydämellä yhdy Tino-Vilja-
min mielipiteeseen sapuskojen tasosta.

TÖITÄ JA VAPAA-AIKAA

Töitä osoitetaan ainakin siivousyksikön 
legioonalaisille kuulemma sopivassa 
määrin niin, ettei tylsistyminen iske. Ak-
tiivinen työaika on kuudesta kahdeksaan 
tuntia päivässä ja työt keskittyvät lähinnä 
siivoamiseen ja satunnaisiin huonekalu-
jen siirto-operaatioihin. Vapaa-aikaakin 
jää legioonassa riittämin.

Vapaalla tapahtuukin se kaikkein tärkein: 
sivarikeskuksessa on bändikämppä ja 
mahdollisuus treenata useita tunteja päi-
vässä. Tino-Viljamin alternative metallia 
esittävä bändi -jonka kitaristi on samoin 
legioonassa- on päässyt tekemään ääni-
tyksiä keskuksen tiloissa. Julkaisuputkessa 
on osittain Lapinjärvellä äänitetty EP, joka 
ilmestyy vielä ennen kesää ja Tino-Vilja-
min palveluksen päättymistä. Tämä Del-
ta Enigman solisti on sivariaikanaan lisäksi 
ehtinyt tekemään musiikki-videoita muil-
le bändeille ympäri Suomen sekä heittä-
mään keikkoja oman bändinsä kanssa. 

ARMEIJAN KAUTTA LAPINJÄRVELLE

Tino-Viljami kertaa päätymistään sivarik-
si Lapinjärven legioonaan:

“Ennen siviilipalvelukseen astumista ker-
kesin tutustua armeijan arkeen ja sen 
kuri ja päivärutiinit tulivat minulle hyvin-
kin tutuiksi. Olin armeijassa talvella 2013 
koko P-kauden (kirj. huom. peruskoulu-
tuskausi) läpi, eli suoritin siis sotilaan pe-
rustutkinnon ja valakin tuli vannottua.

Vajaat kaksi kuukautta siellä viihdyin, 
mutta sitten alkoikin identiteetin lyttää-
minen kyllästyttämään johtuen siitä, että 
olen erittäin ulospäinsuuntautunut per-
soona ja koen suurta tarvetta tuoda it-
seni ja kykyni esille. Niihin kykyihin ei lu-
keutunut ihmisen tappaminen, vaikka 
varsin hyvin ampuminen sujuikin. Halu-
sin mielummin kohdata eturivissä kilju-
van fanityttölauman kuin yli jyräävän so-
tajoukon.

En vieläkään kadu tekemääni päätöstä. 
Armeijasta lähteminen onnistui yllättä-
vän helposti.

Aamulla pyysimme kitaristimme kans-
sa päästä siviilipalvelukseen ja jo muu-
tamien tuntien päästä iskimme sotilassa-
taman portit kiinni takanamme viimeis-
tä kertaa.”

Tino-Viljamin siviilipalvelus päättyy kesä-
kuussa. Sen jälkeen mies palaa Kotkaan 
“uusia proggiksia” kohti. Ja musiikki jat-
kuu. Sehän on elämää!

JUSSI HERMAJA
 
Legioonalainen on sivarikeskuk-
seen koulutusjakson jälkeen jäänyt 
siviilipalvelusvelvollinen, jolla ei ole 
työpalvelupaikkaa. 

Vuoden 2014 alusta alkaen Lapin-
järvellä ilman palveluspaikkaa ole-
ville sivareille ei enää määrätä työ-
tehtäviä koulutuskeskuksessa, vaan 
Sivarikeskus ostaa kunnossapito- 
ja ruokahuoltopalvelut Lapinjärven 
kunnalta. 

Sivarikeskus yrittää päästä eroon 
legioonalais-termistä kutsumalla 
koulutuskeskukseen jääviä sivareita 
’intesiivijaksolaisiksi’.

Kuva: Jussi Hermaja

Tino-Viljami on 
viimeisiä legioonalaisia, 
joille osoitetaan 
töitä Lapinjärven 
siviilipalveluskeskuksessa.
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Jos palveluspaikattomia 
sivareita ei saada 

lykkäämään palvelustaan,  
voi olla että sivarikeskuksen 

toiminta halvaantuu 
sivariarmeijan  

telttaillessa pihamaalla.

Sivarikeskus koki hallinnollisen uudistuk-
sen. Sen seurauksena sivareilta loppui 
kahvi ja legioonalaisilta työ.

Vuoden 2014 alusta voimaan tullut siviili-
palveluslakimuutos saattoi Sivarikeskuk-
sen suoremmin valtion alaisuuteen. Vi-
rallisesti Sivarikeskus on nyt oma hallin-
nollinen yksikkönsä osana Kaakkois-Suo-
men ympäristö-, liikenne-, ja elinkeino-
keskusta. Aikaisemmin Sivarikeskus toi-
mi Lapinjärven kunnan alaisuudesssa. 

Koulutusjaksolla olevien sivareiden kan-
nalta uudistus iski ensimmäisenä joka-
päiväisen elämän perusteisiin: mistä saa-
da kofeiinia aamupalan jälkeen? Kahvi-
la pantiin kiinni, kun ELY-keskus ei halun-
nut jatkaa kahvilayrittäjän toiminnan tu-
kemista. Legioonalaisiakaan ei ole voi-
tu kahvilaa laittaa pyörittämään, tiskin 
takainen osa tilasta kun ei kuulu sivari-
keskuksen ja kunnan väliseen vuokraso-
pimukseen.

Tammikuussa tuloksena oli luennoilla 
nuokahtelevia sivareita. Nyt sivarit keit-
televät kahvinsa majoitustiloissa kotoa 
tuoduilla välineillä, sillä ruokalassakaan 
ei ole ryhdytty kahvia tarjoamaan lou-
naan tai päivällisen yhteydessä. 

LEGIOONALAISILLE TARJOLLA  
EI-OOTA

Byrokratiakikkailun tärkeimpänä lieve-
ilmiönä sivarien kannalta voidaan pitää 
sitä, että koulutusjakson jälkeen ilman 
palveluspaikkaa oleville sivareille ei enää 
osoiteta tehtäviä Lapinjärvellä. Aiemmin 
ns. legioonalaiset ovat työpanoksellaan 
ottaneet osaa sivarikeskuksen päivittäis-

ten toimintojen pyörittämiseen työsken-
telemällä siivouksessa ja kiinteistönhuol-
totehtävissä sekä ruokalan keittiössä. 
Uuden lain myötä tällaiset tukipalvelut 
tuottaa nyt Lapinjärven kunta.

Sen sijaan Sivarikeskus antaa koulutus-
jakson jälkeen palveluspaikattomalle 
kaksi viikkoa aikaa löytää itselleen pal-
veluspaikka, jonka jälkeen häntä painos-
tetaan ottamaan henkilökohtaista syylo-
maa (HSL) siksi aikaa, kunnes palvelus-
paikka on löytynyt. 

Logiikka on samankaltainen kuin työmi-
nisteriössä työttömien työnhakijoiden 
kohdalla: Virkamieskoneisto ei tunnus-
ta työpaikkojen puutteen olevan pullon-
kaulana, vaan paikanhakijoiden passiivi-
suuden. Jos työpaikkaa ei löydy, niin sii-
tä voi seurata rangaistus. 

Sivarien tapauksessa sanktio on palka-
ton pakkoloma, joka lykkää palveluksen 
päättymispäivää. Tällainen viranomais-
ten vastuun sysääminen palvelusvelvolli-
selle on paitsi törkeää, myös yksiselittei-
sesti lainvastaista. 

Voi vain toivoa, ettei kuvion taustalla ei 
ole haikailu vanhan siviilipalvelusviran-
omaisten käytäntöön simputtaa siva-
reita. 80-luvulla oli enemmänkin sääntö 
kuin poikkeus, että palveluspaikka mää-
rättiin liikoja kyselemättä ja sijoituspaik-
kakunta oli mahdollisimman kaukana ko-
toa ja perheestä.

VALTION SAATAVA KORVAAMAAN 
PAKKOTYÖJÄRJESTELMÄN KULUT

Palveluspaikkojen määrää voitaisiin kas-
vattaa yksinkertaisella reseptillä, jota 
Aseistakieltäytyjäliitto on tarjonnut to-
teutettavaksi jo vuosikausia: Valtion tuli-
si täysmääräisesti korvata siviilipalvelus- 
velvollisen majoituskustannukset palve-
luspaikalle. Näin sivarin ottamisen ta-
loudellinen taakka vähenisi oleellisesti ja 
paikkojen määrä kääntyisi kasvuun. 

Jos mitään ei tehdä, on kohta edessä 
menneisyydestä tuttu pudotuspeli, jos-
sa palveluspaikat alkavat kilpailuttaa si-
vareita toisiaan vastaan: “Jos luovut tie-
tyistä lakisääteisistä taloudellisista oi-
keuksistasi, olet tietysti sydämellisen ter-
vetullut meille...”

Jos palveluspaikattomia sivareita ei saa-
da lykkäämään palvelustaan, voi olla 
että sivarikeskuksen toiminta halvaantuu 
sivariarmeijan telttaillessa pihamaalla.
Mikäs se on legioonalaisjoukolla kesällä 
bilettää viiden euron päiväpalkalla, mut-
ta talvimajoituksen järjestäminen kaikille 
vaatisi Sivarikeskukselta vihdoin suunni-
telmallisuuden opettelua.

JUSSI HERMAJA

Kuva: Jussi Hermaja
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PALVELUSPAIKKA-

PULA 
RATKAISTAVA 
LISÄÄMÄLLÄ 
VALTION 
VASTUUTA 
KUSTANNUKSISTA
 
Monet tiedotusvälineet uutisoivat 
huhtikuun puolenvälin paikkeilla si-
viilipalveluspaikoista vallitsevasta 
pulasta. Aseistakieltäytyjäliitto tote-
aa, että paras tapa korjata tilannet-
ta on siirtää siviilipalvelusvelvollis-
ten palvelusaikaisia elinkustannuk-
sia palveluspaikoilta valtion makset-
tavaksi. Siviilipalveluksessa on kysy-
mys valtion asettamasta velvollisuu-
desta, joten valtion tulee myös vas-
tata sitä suorittavien toimeentulosta 
palveluksen aikana.

Mikäli tämä ei onnistu, tulee ottaa 
harkittavaksi siviilipalvelusjärjestel-
män lakkauttaminen ja aseistakiel-
täytyjien vapauttaminen kaikesta 
palveluksesta. Asevelvollisuutta vie-
lä ylläpitävistä maista näin on toi-
mittu Norjassa. Missään tapaukses-
sa tilanne ei voi olla se, että siviili-
palvelukseen määrätyt joutuvat ran-
gaistusluontoisen palvelusajan lisäk-
si kärsimään vielä järjestelmän toi-
mimattomuudusta aiheutuvista on-
gelmista.

Siviilipalvelusmiesten palvelusaikai-
set asumiskustannukset siirrettiin 
vuonna 2008 osittain valtion mak-
settavaksi, kuten Aseistakieltäytyjä-
liitto oli pitkään vaatinut. Liitto tote-
aa, että tämänhetkisessä tilantees-
sa on välttämätöntä kasvattaa val-
tion korvausosuutta. Palveluspaikat 
joutuvat kustantamaan myös sivarei-
densa ruokailun, terveydenhoidon 
ja päivärahat.

Palveluspaikkaongelmaa pyritään 
hoitamaan niin, että ilman palvelus-
paikkaa jääville siviilipalvelusmiehil-
le myönnetään henkilökohtaista syy-
lomaa. Henkilökohtainen syyloma 
on kuitenkin tarkoitettu siviilipalve-
lusvelvollisen henkilökohtaisten asi-
oiden hoitamiseen, mikäli hän sel-
laista oma-aloitteisesti hakee. Sitä 
ei voi käyttää palveluspaikkapulasta 
aiheutuvien ongelmien ratkaisemi-
seen eikä missään tapauksessa vas-
toin kyseisen sivarin tahtoa, Aseista-
kieltäytyjäliitto toteaa.

Kymmenen suomalaista rauhanjärjestöä 
vaati huhtikuussa, että aseistettujen len-
nokkien käyttö ja tappajarobottien ke-
hittely tulee kieltää kansainvälisellä so-
pimuksella. Lisäksi järjestöt vaativat, että 
Suomen on kiellettävä omalla maaperäl-
lään tapahtuva ilman ihmistä toimivien 
aseiden kokeilu ja käyttö. 

Sekä sodankäynnin strategioissa että 
tekniikassa on tapahtunut selkeä muu-
tos viime vuosikymmenien aikana. Useis-
sa maissa kehitellään täysin automatisoi-
tua, itsenäistä aseistusta, siis tappavia 
robotteja. Kauko-ohjattuja, aseistettuja 
miehittämättömiä lennokkeja käytetään 
tekemään sotilaallisia iskuja jo nyt. 

Mahdollisuus käyttää aseistettuja len-
nokkeja tai automatisoituja tappajaro-
botteja alentaa kynnystä sotatoimiin, jär-
jestöt toteavat. Etätappamisen vastuuky-
symykset ovat lisäksi poliittisesti hankalia 
ja epäselvempiä kuin normaalissa sodan-
käynnissä. Vastuuta tappamisesta ei voi 
siirtää täysin automatisoidulle koneelle. 

Kannanoton allekirjoittivat Aseistakiel-
täytyjäliitto, Lääkärin sosiaalinen vas-
tuu, Naiset Atomivoimaa Vastaan, Nai-
set rauhan puolesta, PAND - Taiteilijat 
rauhan puolesta, Sadankomitea, Kristil-
linen Rauhanliike, Rauhanliitto - Freds-
förbund, Rauhanpuolustajat ja Tekniikka 
elämää palvelemaan.

RAUHANJÄRJESTÖT

ROBOTTIASEIDEN JA 
SOTALENNOKKIEN KÄYTTÖ 
KIELLETTÄVÄ
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Kuva: Minna Koponen

Siviilipalvelus on ollut Suomessa 
lain takaama vaihtoehto jo vuo-
desta 1931. Viime aikoina siihen 
on hakeutunut vuosittain noin 
2500 nuorta.

Asevelvollinen voi hakea siva-
riin kutsunnoissa tai koska vain 
niiden jälkeen, myös varusmies-
palveluksen aikana. Hakemus 
on käytännössä ilmoitus, ja vi-
ranomaisten on käsiteltävä se 
välittömästi. 

Sivariin hakeminen tapahtuu 
täyttämällä hakemuslomake ja 
toimittamalla se kutsunnoissa 
kutsuntalautakunnalle, varus-
miespalveluksen aikana jouk-
ko-osaston komentajalle ja aina 
muulloin armeijan aluetoimis-
toon tai Lapinjärven siviilipalve-
luskeskukseen. Paperilla loma-
ketta saa samoista paikoista ja 
Aseistakieltäytyjäliitosta. 

KOSKA PALVELUKSEEN?

Viranomaisten on määrättävä si-
variin hakeutunut aloittamaan 
palveluksensa ”hakemuksen hy-
väksymisvuoden tai kahta sitä 
seuraavan kalenterivuoden aika-
na”, jos häntä ei vapauteta pal-
veluksesta tai anneta lykkäystä. 

Palveluksen alkamisajankohtaa 
määrätessään viranomaiset pyr-
kivät noudattamaan hakemus-
lomakkeessa ilmoitettua toivo-
musta, jos mahdollista. 

Sivarin alussa on neljä viikkoa 
kestävä koulutusjakso Lapin-
järven siviilipalveluskeskukses-
sa. Koulutusjaksolle kutsuttavat 
määrätään useita kuukausia etu-
käteen. Peruutuspaikan voi saa-
da lyhyemmälläkin varoitusajal-
la. 

SIVARIPAIKAT

Käytännössä lähes kaikki jär-
jestävät palveluspaikkansa itse, 
vaikka se periaatteessa on vi-
ranomaisten tehtävä. Palvelus-
paikan hankkiminen muistuttaa 
mitä tahansa työnhakua. Jos on-
nistuu löytämään siviilipalvelus-
laitokseksi kelpaavan paikan, 
sen myös melko varmasti saa. 

Sekä palveluspaikkoja että niiden tarjo-
amia työtehtäviä on monenlaisia. Tavalli-
simpia palveluspaikkoja ovat sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalan laitokset, virastot, 
koulut, yliopistot, kirjastot, kulttuurilai-
tokset ja järjestöt. 

Palveluspaikan olemassaolo ei ole ehto 
sivariin hakemiselle tai sen aloittamisel-
le. Jos palveluspaikkaa ei ole löytyt kou-
lutusjakson päättyessä, jäädään sen löy-
tymistä odottamaan Lapinjärven ”legi-
oonaan”.

TUNNE OIKEUTESI!

Palveluspaikan on lain mukaan huoleh-
dittava sivarin majoituksesta, ruokailus-
ta, terveydenhuollosta sekä päivärahas-
ta ja työmatkoista. Päiväraha on sama 
kuin varusmiespalvelusta suorittavilla. 
Ruokailu voidaan järjestää joko tarjo-
amalla ruokaa tai maksamalla ruokara-
haa. 

Palveluspaikan on osoitettava sivarille 
majoitus ja maksettava palvelusaikaiset 
asumiskustannukset. Majoitus voi olla – 
ja usein onkin – samassa asunnossa, jos-
sa sivari on asunut jo ennen palveluksen-
sa alkua. Palveluspaikka saa valtiolta tu-
kea majoituskustannuksiin. 

Jos muutat sivarin suorittamisen takia, 
saat oman asunnon ylläpitämiseen pal-
veluksen aikana tukea Kelalta, mikäli si-
nulla on ollut tuo asunto vähintään kol-
me kuukautta. Kelalta ei kuitenkaan saa 
tukea siihen asuntoon, johon palvelus-
paikka on osoittanut sinut asumaan. 

ENTÄ JOS TULEE ONGELMIA? 

Jos palvelupaikkasi ei huolehdi velvol-
lisuuksistaan kuten laki määrää tai jou-
dut muuten ongelmiin sen kanssa, ota 
yhteyttä siviilipalveluksen täytäntöönpa-
nosta vastaaviin viranomaisiin. Jos täs-
tä ei ole apua, ota yhteyttä Aseistakiel-
täytyjäliittoon. Liitosta saat oikeusapua 
myös, jos sinua syytetään siviilipalvelus-
rikoksesta tai sinulle määrätään kurinpi-
torangaistus. 

Kaikki siviilipalvelukseen hyväksytyt on 
vapautettu armeijapalveluksesta sekä 
rauhan että kriisin aikana. 

Lisätietoja:  
http://akl-web.fi/sivari/perustietoa

SIVARIN KESTO

• Siviilipalvelus kestää 347 
vuorokautta

• Ennen sivarin alkua 
mahdollisesti suoritettu 
varusmiespalvelus vähennetään 
palvelusajasta tiettyjä kertoimia 
käyttäen

• Sivarin viikottaisen työajan on 
oltava 36-40 tuntia. 

MIKÄ KELPAA 
PALVELUSPAIKAKSI?

Palveluspaikka voi olla:

• julkisoikeudellinen: valtio, 
valtion liikelaitokset ja 
julkisoikeudelliset laitokset, 
julkisoikeudelliset yhdistykset, 
kunnat

• yleishyödyllinen: yhteisö, 
jonka tarkoitus ei ole tuottaa 
liikevoittoa

• uskonnollinen yhdyskunta
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Totaalikieltäytyminen tarkoittaa kieltäy-
tymistä kaikesta asevelvollisuuteen sisäl-
tyvästä palvelusta, myös sivarista. 

Osa totaaleista protestoi teollaan koko 
asevelvollisuusjärjestelmää vastaan, eikä 
suostuisi suorittamaan palvelustaan mis-
sään olosuhteissa. Osa taas vastustaa 
ensisijaisesti siviilipalvelusjärjestelmän 
epäkohtia. Tällä hetkellä totaalikieltäy-
tyjiä on vuosittain muutamia kymmeniä. 

Totaalikieltäytyjät tuomitaan vapausran-
gaistukseen, joka annetaan vankeutena 
tai  kotiarestina. Tuomio määrätään aina 
ehdottomana. Sen suorittamisesta ei ole 
mahdollista päästä ehdonalaiseen muu-
ten kuin anomalla takaisin siviilipalveluk-
seen. Totaalikieltäytymisestä ei tule mer-
kintää rikosrekisteriin. 

SIVARISTA KIELTÄYTYMINEN

Totaalikieltäytyminen alkaa, kun totaa-
li tekee kirjallisen kieltäytymisilmoituk-
sen ennen palveluksen alkua tai sen ai-
kana, jättää saapumatta hänelle määrät-
tyyn palveluspaikkaan armeijassa tai si-
varissa tai poistuu sieltä luvatta. 

Sivarista kieltäytyvä voi kieltäytyä lähet-
tämällä ilmoituksen kirjeitse tai jättä-
mällä sen henkilökohtaisesti Lapinjärven 
koulutuskeskukselle. Viranomaiset teke-
vät sitten rikosilmoituksen ja oikeuspro-
sessi käynnistyy. 

Jos henkilö jää pois tekemättä ilmoitus-
ta, sivarikeskus pyytää poliisilta virka-
apua ja jonkin ajan kuluttua tullaan ha-
kemaan kotoa. Kieltäytymisen voi teh-
dä tällöinkin kirjallisesti. Sivarista ilmoit-
tamatta pois jääneestä voidaan tehdä 
myös suoraan rikosilmoitus.  

ARMEIJASTA KIELTÄYTYMINEN

Armeijasta kieltäydyttäessä ilmoitusta 
ei voi toimittaa kirjeitse. Varmin tapa on 
käydä jättämässä se henkilökohtaisesti 
määrätyssä varuskunnassa palvelukseen-
astumispäivänä. 

Palveluspaikalle menemättä jättäminen 
aiheuttaa etsintäkuulutuksen. Silloin saa 
todennäköisesti myös syytteen poissao-
lorikoksesta. Siitä on seurauksena sak-
koja tai ehdollinen vankeusrangaistus. 
Poissaolorikoksista langetetuista van-
keustuomioista tulee merkintä rikosre-
kisteriin. 

OIKEUDENKÄYNTI

Kieltäytymisestä seuraa kuulustelu ja oi-
keudenkäynti, jota saa odottaa tavalli-
sesti monta kuukautta kieltäytymisen jäl-
keen. Totaalikieltäytyjällä on mahdolli-
suus saada avustaja oikeudenkäyntiin 
Aseistakieltäytyjäliiton kautta. 

Oikeudenkäynnistä tuomion täytäntöön-
panoon kestää keskimäärin kolme kuu-
kautta. Tuomion alkamista voi viivyttää 
valittamalla hovioikeuteen. Hovioikeus 
voi muuttaa rangaistusmuotoa, muttei 
yleensä tuomion pituutta.

Vankilaan joutumista voi lykätä jopa vuo-
sia, mutta nopeimmillaankin se vie lähes 
puoli vuotta kieltäytymisestä. 

JALKAPANNASSA...

Totaali voidaan tuomita joko valvonta-
rangaistukseen tai vankeuteen. Useim-
miten valvontarangaistukseen haluava 
totaali on tuomittu sellaiseen.

Käytännössä valvontarangaistus tarkoit-
taa sitä, että henkilö suorittaa rangais-
tuksen kotonaan nilkkaan asetettaval-
la valvontapannalla varustettuna. Asun-
nosta saa poistua vain ennalta laaditun 
suunnitelman mukaisesti töihin, opiske-
lemaan tai muuhun hyväksyttyyn toimin-
taan. Tuomitun on pakko osallistua jo-
honkin hyväksyttyyn toimintaan. 

Päihteiden käyttö rangaistuksen aikana 
on kielletty. Tätä valvotaan pistotarkas-
tuksilla. Valvontarangaistuksen sääntö-
jen rikkominen voi johtaa tuomion muut-
tamiseksi vankeusrangaistukseksi. 

...VAI VANKILASSA?

Totaalikieltäytyjien vankeustuomiot pan-
naan useimmiten täytäntöön avovanki-
loissa. Avolaitokseen pääsemiseksi pitää 
hankkia avolaitosmääräys. Tämä hoide-
taan ulosottoviranomaisen kanssa, kun 
tuomion täytäntöönpano tulee ajankoh-
taiseksi. Useimmat totaalit ovat pääs-
seet avolaitokseen ilman merkittäviä on-
gelmia.

Vain hyvin harvalla totaalilla on ollut tuo-
mionsa aikana merkittäviä ongelmia 
muiden vankien tai vartijoiden kanssa. 
Vankilaan joutumista ei siis kovin pahas-
ti tarvitse pelätä. 

Avolaitoksissa ei ole muure-
ja, kaltereita tai lukittavia selle-
jä. Niistä on mahdollisuus käy-
dä töissä tai opiskelemassa sivii-
lissä – muu aika vietetään van-
kilassa. 

Jos ei ole hankkinut avolaitos-
määräystä tai tekee avolaitok-
sessa jonkun pahemman järjes-
tyssääntörikkomuksen, joutuu 
suljettuun vankilaan. Niissä vie-
tetään kaikki aika muurien taka-
na ja muusta kuin työajasta suuri 
osa ollaan omassa sellissä. 

Lisätietoja:  
http://akl-web.fi/totaali/ 
perustietoa

 
TOTAALIN KESTO

• Totaalin pituus on 
puolet jäljellä olevasta 
henkilökohtaisesta 
palvelusajasta 

• Armeijasta kieltäytyvien 
palvelusaika muutetaan 
ensin laskennalliseksi 
sivariajaksi

• Totaalikieltäytymisen 
maksimirangaistus on 
173 vrk 
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Asevelvollinen voidaan vapaut-
taa palveluksesta terveydellisis-
tä syistä tai kaksoiskansalaisuu-
den perusteella.  Vapautuksen 
myöntämisen kriteerit ovat sa-
mat armeijassa ja siviilipalveluk-
sessa. 

Vapautuksen myöntämisestä 
päättävät armeijan kirjoissa ole-
vien kohdalla armeijan aluetoi-
mistot, sivariin hakeneiden koh-
dalla taas siviilipalveluskeskus. 

VAPAUTUS TERVEYDELLISIN 
PERUSTEIN

Vapautus voidaan myöntää vai-
kean vamman tai sairauden tai 
terveydentilan takia. Vapautus 
voidaan myöntää myös, jos hen-
kilön katsotaan vaarantavan pal-
velusturvallisuuden. 

Vapautus annetaan joko koko-
naan rauhan ajaksi tai määrä-
aikaisesti korkeintaan kolmek-
si vuodeksi kerrallaan. Useim-
mat ensimmäisellä kerralla mää-
räaikaisen vapautuksen saaneet 
vapautetaan myöhemmin koko-
naan. 

Armeija myöntää vapautuksen 
vain rauhan ajaksi, eikä myös so-
dan aikana automaattisesti voi-
massa olevia vapautuksia tunne-
ta. Ensin siviilipalvelukseen ha-
keneet eivät ole velvollisia pal-
velemaan armeijassa missään ti-
lanteissa. 

MITEN VAPAUTUSTA HAETAAN?

Vapautus voidaan myöntää kutsunnoissa 
tai koska vain niiden jälkeen. Käytännös-
sä yksinkertaisin tapa saada vapautus on 
hankkia terveyskeskuksen tai yksityiseltä 
lääkäriltä vapautusta puoltava lausunto. 
Kutsunnoissa se annetaan kutsuntalauta-
kunnalle. Kutsuntojen jälkeen lausunnon 
voi toimittaa armeijan aluetoimistolle tai 
Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen, 
jos olet ensin hakenut sivariin.

Pääsääntöisesti vapautusta puoltavan 
lausunnon saaneet vapautetaan palve-
luksesta, mutta ei välttämättä. Aluetoi-
misto tai sivarikeskus saattaa kutsua va-
pautettavan oman lääkärinsä tarkastet-
tavaksi. 

VAPAUTUSPERUSTEET

Vapauttamista puoltavaan lausuntoon 
tarvitaan jokin vapautusperusteeksi 
määritelty diagnoosi. Niitä on tuhansia 
ja ne on lueteltu armeijan terveystarkas-
tusohjeessa, joka koskee myös sivaria. 

Jos vapautusta haluavalla ei ole fyysi-
seen terveyteen liittyviä ongelmia, tu-
lee kyseeseen vapautuksen saaminen 
psyykkisin perustein. Yleisiä psyykkisiä 
vapautusperusteita ovat erilaiset masen-
nus-, ahdistus- ja sopeutumishäiriöt. 

Jos vapautusta ei myönnetä puoltavasta 
lääkärinlausunnosta huolimatta, kannat-
taa harkita muutoksenhakua. 

MITEN VAPAUTUS VAIKUTTAA 
MYÖHEMPÄÄN ELÄMÄÄN? 

Lähtökohta on, ettei se saa vaikuttaa juu-
ri mitenkään. Lain mukaan vapautus pe-
rustuu terveydentilaan, ja ihmisten aset-
taminen eri asemaan sen perusteella on 
kielletty Suomen perustuslaissa (6 §) ja 
Yhdenvertaisuuslaissa (6§).

Ihmisen terveydentilaa koskevia tieto-
ja ei saa ilman asianomaisen lupaa luo-
vuttaa esimerkiksi työnantajalle. Työnan-
tajalla ei ole oikeutta tiedustella, onko 
työntekijä- tai hakija vapautettu asevel-
vollisuudesta. 

VAPAUTUS ULKOMAAN 
KANSALAISUUDEN PERUSTEELLA

Kaksoiskansalainen voi saada vapautuk-
sen kolmella eri perusteella.

1. Seitsemän vuotta Suomen 
ulkopuolella

Palveluksesta vapautetaan, jos ase-
velvollisella on kaksoiskansalaisuus ja 
hän on asunut seitsemän vuotta Suo-
men ulkopuolella. 

2. Ei siteitä Suomeen

Toisessa maassa asuva kaksoiskansa-
lainen voidaan vapauttaa hakemuk-
sesta, jos hänellä ei ole perhe-, opis-
kelu- tai muita siteitä Suomeen.

Armeijan kirjoissa olevat tekevät ha-
kemuksen armeijan aluetoimistolle ja 
siviilipalvelukseen hakeneet sivarikes-
kukselle. 

3. Ulkomailla suoritettu palvelus

Asevelvollinen voidaan vapauttaa ha-
kemuksesta, jos hänellä on tai on ol-
lut toisen maan kansalaisuus ja hän 
on suorittanut vähintään neljä kuu-
kautta paikallista varusmies- tai sivii-
lipalvelusta. 

JOS VAPAUTUSTA EI MYÖNNETÄ

Jos vapautusta kaksoiskansalaisuuden 
perusteella ei valitustenkaan jälkeen 
myönnetä eikä palveluksen suorittami-
nen Suomessa syystä tai toisesta tule ky-
seeseen, ovat mahdollisuuksia vapau-
tuksen hankkiminen terveydellisin perus-
tein, Suomen kansalaisuudesta luopumi-
nen tai ulkomaille jääminen Suomessa 
odottavasta palvelukseenastumismäärä-
yksestä huolimatta. 

Kansalaisuudesta luopumista pitää ha-
kea. Se on mahdollista, jos sinulla on 
jonkun toisen maan kansalaisuus. Hake-
muksessa on ilmoitettava syy kansalai-
suudesta luopumiselle. Kansalaisuudes-
ta ei vapauteta, jos asuu Suomessa ja 
tarkoitus on välttää asevelvollisuus.

  

Lisätietoja:  
http://akl-web.fi/aseistakieltaytyminen/ 
Palveluksesta_vapauttaminen
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4.-8.7.
Small Actions, Big 
Movements: the Continuum of 
Nonviolence 
War Resisters’ International ja etelä-
afrikkalainen Ceasefire Campaign 
järjestävät kansainvälisen konferenssin 
Kapkaupungissa, Etelä-Afrikassa. 
Tapahtumaan osallistuu myös 
Aseistakieltäytyjäliiton edustajia.  
Lisätietoja: www.wri-irg.
org/southafrica2014

11.-14.7.
Bussimatka Ilosaareen 
Perinteinen antimilitaristinen 
bussikuljetus Helsingistä Ilosaarirockiin 
Joensuussa. Myös yhdensuuntaiset 
matkat mahdollisia. 
Lisätietoja: www.akl-web.fi/
tapahtumat/Bussimatka_Ilosaareen

15.-27.8.
Toimintaleiri sotaa vastaan! 
Magdeburg, Saksa 
AKL järjestää bussimatkan 
ja väkivallatonta toimintaa 
sodanvastaisella War Starts Here 
-leirillä Saksan Magdeburgissa.  
Lisätietoja: www.akl-web.fi/
warstartsherecamp2014

Tampereella tapahtuu! 
AKL:n paikallisryhmä Tampereella 
kokoontuu säännöllisesti.  
Lisätietoja toiminnasta: 
tampere@akl-web.fi

HALUATKO JÄRJESTÄÄ 
ANTIMILITARISTISTA TOIMINTAA 
OMALLA PAIKKAKUNNALLASI?

Aseistakieltäytyjäliiton 
toimisto neuvoo mielellään 
toiminnan järjestämisessä 
tai paikallisryhmän 
perustamisessa! 

OTA YHTEYTTÄ: 
toimisto@akl-web.fi

29.5.
AKL Tampereen 
sosiaalifoorumissa 
Tervetuloa tapaamaan AKL:n 
Tampereen paikallisryhmää liiton 
infopöydälle sosiaalifoorumiin!  
Lisätietoja: tampere@akl-web.fi

14.6.
AKL Ilofestareilla 
Tervetuloa liiton infopöydälle Tuusulan 
Ilofestareille!  
www.ilofestival.fi

30.6.-11.7.
Ruokaa ei aseita -leiri 
Helsingissä 
Kansainvälinen Ruokaa ei aseita 
-työleiri järjestetään jo 12. kerran. 
Leirille saapuvat ulkomaalaiset 
vapaaehtoiset järjestävät yhdessä 
suomalaisten osallistujien kanssa 
ruuanjakotapahtumia ympäri Helsinkiä.  
Lisätietoja: www.akl-web.fi/
tapahtumat/Ruokaa_ei_aseita_
tyoleiri_Helsingissa_0



YHTEYSTIEDOT 
 
Aseistakieltäytyjäliitto 
Rauhanasema 
Veturitori 3 
00520 Helsinki

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

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

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

 
TOIMINTARYHMÄT 
AKL-Tampere: tampere@akl-web.fi

 
Oletko kiinnostunut AKL-toiminnas-
ta omalla paikkakunnallasi? Ota yh-
teyttä toimistoon, niin neuvomme!

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

LIITY JÄSENEKSI

Aseistakieltäytyjäliiton jäseniksi voivat liit-
tyä aseistakieltäytyjien lisäksi kaikki muut-
kin, jotka kannattavat liiton periaatteita. 
Perusjäsenmaksu on 10 euroa, alennettu  
maksu 5 euroa (palveluksessa oleville si-
vareille, totaalikieltäytyjille - joiden oi-
keusprosessi on kesken - ja kaikille mak-
suvuonna 22 vuotta tai vähemmän täyt-
täville). Tukijäsenmaksu on 20 euroa.

Maksa jäsenmaksusi tilille FI87 8000 
1700 7505 41. Kirjoita viestiosaan nimesi  
ja yhteystietosi (kuten katuosoitteesi leh- 
teä varten)! Jäsenmaksuun sisältyy neljä  
kertaa vuodessa ilmestyvä Antimilitaristi  
-lehti.

Aseistakieltäytyjäliitto on vuonna 
1974 perustettu nuorten rauhanjär-
jestö. Sillä on kaksi roolia: toisaalta se 
toimii aseistakieltäytyjien etujärjestö-
nä, toisaalta se on kaikille avoin mili-
tarismin vastainen järjestö. Sen jäse-
neksi voivat littyä ja siinä toimia kaik-
ki iästä tai sukupuolesta riippumatta.

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

Aseisiin perustuvan turvallisuuden si-
jasta AKL haluaa omalta pieneltä osal-
taan olla rakentamassa maailmaa, jos-
sa vallitsee todellinen turvallisuus. 
Turvallisuus, joka ei perustu aseisiin, 
vaan siihen, ettei kukaan enää tar-
vitse aseita. AKL:n toiminnan pohja-
na on kansainvälinen sodanvastus-
tajien julistus: ”Sota on rikos ihmis-
kuntaa vastaan. Siksi olen päättänyt 
olla tukematta minkäänlaista sotaa 
ja kamppailla sotien kaikkien syiden 
poistamiseksi”. AKL näkee sotien syi-
nä ihmisten välisen epätasa-arvon ja 
todellisten vaikutusmahdollisuuksien 
puutteen. Toisin sanoen se näkee so-
tien syynä rakenteellisen väkivallan, 
joka puolestaan luo väkivaltaisia ra-
kenteita - armeijoita. Paitsi että armei-
jat ovat tulosta rakenteellisesta väki-
vallasta, ne myös ylläpitävät sitä. Sen 
takia pidämmekin aseistakieltäytymis-
tä ja antimilitarista toimintaa tärkeänä 
osana taistelussa oikeudenmukaisem-
man maailman puolesta.

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




