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Viime lehdessä kerrottiin Paavin voimak-
kaan kielteisestä kannasta ydinaseisiin. 
Tämän lehden teema paistaa jo kannes-
ta kauas -se on sotilasliitto NATO. Ydin-
aseet kuuluvat aina NATO-pakettiin ta-
valla tai toisella. NATOn kanssa riiustel-
taessa tämä on poliitikoilta jäänyt ker-
tomatta. Toisen vikoja on mahdoton-
ta muuttaa, ainakin jos ne ovat synnyn-
näisiä. Olisiko syytä harkita koko kihlauk-
sen purkamista? Belgialaisten kokemuk-
sia NATO-avioliitosta sivulla 10.

Sijaistan Tuuli Vuorta Antimilitaristin pää-
toimittajana kahden numeron ajan. Leh-
den avustajakunta on taitavaa ja aktiivis-
ta, mikä on tehnyt työn mieluisaksi. Uu-
sia tekijöitä lehti hakee silti jatkuvasti lu-
kijakuntaansa palvelemaan ja aviisia ke-
hittämään. Tässä numerossa aivan uute-
na palstana alkaa sarjakuva sivulla 7.

Ai niin. Jos NATO-sanan kirjoitusasu 
hyppii lehdestä silmille, niin selvitettä-
köön, että kyseessä on tarkoin harkittu 
linjaus. NATO on lyhenne. Olemme leh-
dessä panneet merkille, että silloin kun 
sitä käytetään nimenä, kysymyksessä on 
sanan tuttavallistaminen ja alkuperäisen 
merkityksen hämärtäminen. Sitä emme 
halua.
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NATO -kiitos ei!

SISÄLLYS



Siviilipalveluskeskuksesta saatujen tilas-
tojen mukaan reservinkieltäytyjien mää-
rä on yli nelinkertaistunut vuonna 2014 
edelliseen vuoteen verrattuna. Armeijas-
ta erosi viime vuonna 296 reserviläistä, 
kun vuonna 2013 eroamisestaan ilmoit-
ti 72 koulutettua sotilasta. Kieltäytymisil-
moituksia jätetään suhteellisen tasaisesti 
ympäri vuoden. Syyskuu oli suosikki kiel-
täytyjien joukossa, silloin armeijan ja ker-
taukset jätti taaksensa 65 henkilöä. Vähi-
ten kieltäydyttiin tammikuussa ja heinä-
kuussa: viidesti.

Reservinkieltäytyminen tarkoittaa, että 
armeijan käynyt täyttää täydennyspal-
velushakemuksen ja toimittaa sen Sivii-

lipalveluskeskukseen tai vaihtoehtoises-
ti armeijan aluetoimistoon. Hakemus on 
sama lomake kuin siviilipalvelushake-
muskin. Harhaanjohtavasta nimestään  
huolimatta kyseessä on ilmoitus, eli jo-
kaisen hakemus on viranomaisen hyväk-
syttävä. Lomaketta löytyy ainakin Aseis-
takieltäytyjäliiton ja Siviilipalveluskes-
kuksen nettisivuilta sekä Työ-ja elinkein-
oministeriön lomakepalvelusta.

Reservinkieltäytymisestä seuraa, että 
henkilö kutsutaan Siviilipalveluskeskuk-
seen täydennyspalvelukseen viidek-
si päiväksi. Keskuksen on järjestettävä 
täydennyspalvelusjakso vuoden kulues-
sa hakemuksen jättämisestä. Täydennys-

RESERVINKIELTÄYTYJIEN 
MÄÄRÄ JATKAA KASVUAAN

Lapinjärven siviilipalveluskeskus kertoi 
www-sivullaan helmikuun alussa, että 
siviilipalvelusvelvollisten kriisinaikaista 
asemaa koskeviin säännöksiin suunnitel-
laan muutoksia. Keskus kertoo, että lain-
säädösmuutosten valmistelu alkaa vuo-
den 2015 aikana ja niiden tavoitteena on 
”siviilipalveluksen kehittämistyöryhmän” 
neljä vuotta sitten antaman mietinnön 
mukaisesti ”luopua tavoitteesta käyttää 
velvollisia kriisitilanteissa jossain erityisis-
sä tehtävissä”. Samalla on tarkoitus ”laa-
tia toimintaperiaatteet kriisitilanteiden 
varalta”. Lainmuutoksen lähtökohtana 

on keskuksen mukaan, että kriisitilan-
teessa siviilipalvelusvelvollisiin sovellet-
taisiin valmiuslakia, jonka sisältämä työ-
velvollisuus koskee periaatteessa kaikkia 
18-68- vuotiaita Suomessa asuvia.

Aseistakieltäytyjäliitto pitää muutoshan-
ketta periaatteessa tervetulleena. Sivii-
lipalveluslakiin vuonna 2008 tulleet sää-
dökset sivareiden liikekannallepanon ai-
kaisesta palveluksesta erilaisissa siviili-
tehtävissä ovat tarpeettomia ja tulee to-
dellakin poistaa. Muutos tulee kuitenkin 
tehdä niin, että lainsäädännössä vuon-

SIVAREIDEN 
KRIISIAIKASÄÄDÖKSIIN 
MUUTOKSIA

palveluksen suorittanut henkilö nauttii 
sivarien ja totaalien tavoin aseistakieltäy-
tyjän statusta, mikä tarkoittaa ettei häntä 
voida liikekannallepanon sattuessa mää-
rätä sotilasviranomaisten alaisuuteen.

Aseistakieltäytyjäliiton reservinkieltäyty-
miskampanja jatkuu kuluvana vuonna. 
Liiton tavoitteena on kieltäytyjien mää-
rän kaksinkertaistaminen viime vuodes-
ta ja täydennyspalvelusvelvoitteen pois-
taminen laista. Huhtikuun aikana liitto 
avaa reservinkieltäytymiseen keskitty-
vän nettisivun osoitteessa eroaarmeijas-
ta.fi. Sivuille kootaan keskitetysti tietoa 
aiheesta.

na 2008 vihdoin tunnustettua aseista-
kieltäytymisoikeutta myös kriisitilanteis-
sa ei rajoiteta millään tavalla. Suomi on 
sitoutunut kriisinaikaisen aseistakieltäy-
tymisoikeuden tunnustamiseen myös 
kansainvälisten ihmisoikeusvelvoittei-
densa kautta. Aseistakieltäytyjäliitto to-
teaa, että laadittavilla ”toimintaperiaat-
teille” riittävä lähtökohta on sen totea-
minen, että sivarit kuuluvat kriisitilanteis-
sa valmiuslain piiriin - niinkuin he kuului-
sivat liikekannallepanon aikaista palve-
lusta koskevien säännösten poistamisen 
jälkeen joka tapauksessa. 
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5 Aseistakieltäytyjäliitto on hakenut Brys-
selissä päämajaa pitävän European Bu-
reau for Coscientious Objection-järjes-
tön täysjäsenyyttä. Tähän mennessä 
AKL on ollut EBCOn liitännäisjäsen War 
Resisters’ International -verkoston kaut-
ta. EBCOn tavoitteet ovat pitkälti samat 
kuin Aseistakieltäytyjäliitolla: aseistakiel-
täytymisoikeuden täydellinen tunnus-
taminen ja asevelvollisuuden lakkautta-

AKL VERKOSTOITUU 
EUROOPPALAISEN 
LOBBARIJÄRJESTÖN KANSSA

minen tykkänään. EBCOn keskeisiin toi-
mintatapoihin kuuluu maaraporttien kir-
joittaminen, tiedottaminen, tilanneseu-
ranta ja  vaikuttaminen Euroopan Neu-
vostossa, YK:ssa ja Euroopan Unionissa. 

Suurin osa Euroopan maista on hylännyt 
asevelvollisuuden ja siirtynyt vapaaeh-
toisuuden pohjalta koottaviin armeijoi-
hin. EBCO:n huomio onkin viime aikoi-

na kiinnittynyt eritoten Turkkiin, Kreik-
kaan ja Kyprokseen sekä itäisemmän Eu-
roopan maista Azerbaizanin ja Armeni-
an aseistakieltäytyjien tilanteeseen. Jä-
senmäärältään verrattain suuren AKL:n 
mukaantulo vahvistaa EBCO:n painoar-
voa ja eittämättä Suomen aseistakieltäy-
tyjien ihmisoikeustilanne tulee saamaan 
aikaisempaa enemmän huomiota järjes-
tön toiminnassa. 



AKL:n belgialaiset sisarjärjestöt Vrede-
sactie ja Agir pour la Paix ovat aloitta-
neet kampanjan tuodakseen päivänva-
loon eurooppalaisen asekaupan. Mo-
nikaan ei tiedä, että EU-maat yhdessä 
ovat yksi maailman suurimmista asevie-
jistä. Kansainvälisellä areenalla Euroop-
pa esiintyy demokratiaa ja rauhaa levit-
tävänä maanosana, mutta kulissin taka-
na tapahtuu jotain aivan muuta. 

Euroopasta peräisin olevia aseita käyte-
tään sodissa ja ihmisoikeuksien loukka-

uksissa ympäri maailmaa. Asevientilupa 
heltiää aivan liian helposti, sillä vain yksi 
prosentti vientilupahakemuksista hylä-
tään. Ei olekaan ihme, että eurooppalai-
set aseet päätyvät Lähi-idänkin kriisialu-
eille. 

Istopthearmstrade.eu -kampanja koos-
tuuu kolmesta osasta. Ensimmäinen on 
jakaa suurelle yleisolle tietoa asekau-
pan todellisuudesta Euroopassa.  Toi-
nen vaihe on paljastaa asekauppiaiden 
henkilöllisyyksiä ja kaupantekopaikko-

Viime vuonna liiton täyttäessä 40 vuot-
ta monipuolista arkistoamme sähköis-
tettiin urakalla. Työn tulokset näkyvät jä-
senistölle monella tavalla: Antimilitaris-
tin suosituimpia palstoja on liiton arkis-
tovastaavan toimittama Wanhat Walitut, 
jossa uudelleenjulkaistaan tässä lehdes-
sä historian saatossa ilmestyneitä juttu-
ja. Vanhoja lehtiä vuodesta 1980 alkaen 
on luettavissa lehden nettisivulla antimi-
litaristi.fi 

Kuluvana vuonna keräämme asepalve-
luksesta kieltäytyneiden aseistakieltäyty-
jien muistitietoa tulevia sukupolvia var-
ten. Suomessa on ollut voimassa siviili-

palveluslaki vuodesta 1932, mutta tähän 
asti aseistakieltäytyjien kokemuksia ei 
ole kattavasti tallennettu. Siispä olemme 
ryhtyneet tähän tärkeään toimeen yh-
dessä Työväen arkiston muistitietotoimi-
kunnan ja Itämerikeskussäätiön kanssa. 

Muistitietokeruuprojekti kantaa nimeä 
”Aseettomat kädet” ja siihen voivat 
osallistua kaikki aseistakieltäytyjät -si-
varit, totaalit, reservinkieltäytyjät, osit-
taiskieltäytyjät, aseettoman palveluksen 
suorittaneet, … - tai kuka vaan, jolla on 
aseistakieltäytymisestä tai aseistakieltäy-
tyjistä omakohtaista kokemusta. Halu-
amme keruulla selvittää ja tallentaa kut-

suntaikäisten vakaumuksia ja kieltäyty-
misprosesseja ajan saatossa. Tarkoituk-
sena on myös aineiston perusteella kar-
toittaa aseistakieltäytymisoikeuden ke-
hitystä yleisesti hyväksytyksi ihmisoikeu-
deksi Suomessa.

Aseettomat kädet -muistitiedonkeruu-
seen voi osallistua osoitteessa aseetto-
matkadet.fi

Keruuaika on 1.3.2015-30.6.2015. Vaik-
ka kyseessä ei olekaan kilpailu, niin kym-
menelle ansiokkaalle kirjoitukselle jae-
taan 100 euron arvoinen lahjakortti Ro-
sebudin kirjakauppaan.

ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITON 
HISTORIAPROJEKTI SAA JATKOA

ja nettisivuilla. Kolmannessa vaihees-
sa asekauppa pysäytetetään konkreetti-
sesti missä sitä tapahtuu käyttäen hyväk-
si kansalaistottelemattomuuden periaat-
teita ja tekniikoita. 

Kampanja nojautuu yksittäisten ihmisten 
aktiivisuuteen ja haluun pysäyttää ase-
kauppa. Siinä järjestetään kaikille avoi-
mia koulutustilaisuuksia, jossa opetel-
laan tarpeellisia taitoja kuten asekauppi-
aiden kuvaamista. 
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ISTOPTHEARMSTRADE.EU -KAMPANJA 
EUROOPPALAISEN ASEKAUPAN PALJASTAMISEKSI 



Egyptiläinen ”Ei pakolliselle sotilaspalve-
lukselle” -liike kertoo Mark Nabil Sanadin 
aseistakieltäytymisestä. Hän on järjestyk-
sessään viides egyptiläinen aseistakiel-
täytyjä. Yhtään aseistakieltäytyjää ei ole 
saatettu vielä tuomioistuimen eteen kiel-
täytymisen johdosta ja armeija mitä ilmei-
simmin haluaa vältellä ensimmäistä aseis-
takieltäytymisoikeudenkäyntiä. Maan en-
simmäinen aseistakieltäytyjä Maikel Na-
bil Sanad, josta kerrottiin tässä lehdessä 
vuosina 2011-12, sai kyllä aikoinaan van-
keustuomion, mutta se langetettiin ”ar-
meijan solvaamisesta”, ei kieltäytymises-
tä.

Mark Nabil ilmoitti Assiutin asevelvolli-
suuspiirin viranomaisille 13.5.2014, että 
kieltäytyy asepalveluksesta pasifististen 
näkemystensä johdosta. Armeijan tur-
vallisuusupseeri kuulusteli häntä samana 
päivänä. Kaksi päivää myöhemmin hän-
tä kuulusteltiin sotilastiedustelun pää-
majassa Kairossa. Tämän jälkeen armeija 
on kieltäytynyt antamasta hänelle mitään 
dokumenttia hänen asepalveluksestaan. 
Ilman sellaista hänen on vaikea tehdä 
työtä, saada opiskelupaikkaa tai matkus-
taa. Hänen on valittanut armeijan pääesi-

kunnalle ja tehnyt puolustusministeriön 
toiminnasta valituksen yleiselle syyttäjäl-
le. Lisäksi hän on toimittanut sekä puo-
lustusministerille, pääministerille ja presi-
dentille pyynnön tulla vapautetuksi ase-
palveluksesta. Kaikki valitukset ja kirjel-
mät on kuitenkin jätetty noteeramatta.  

Muutama viikko sitten Mark Nabil antoi 
lausunnon, jossa perusteli laajemmin kiel-
täytymisensä perusteista. Hän hylkää vä-
kivallan käytön konfliktien ratkaisemises-
sa eikä halua liittyä instituutioon, joka on 
käyttänyt kovaa väkivaltaa rauhanomaisia 
mielenosoittajia kohtaan. Hän tuomitsee 
sukupuoleen, uskontoon, yhteiskunnal-
liseen asemaan tai etniseen alkuperään 
perustuvan armeijan rasistisen käytöksen 
siviilejä kohtaan. Hän toteaa myös, ettei 
aseistakieltäytyminen ole vain hänen oi-
keutensa, vaan myös hänen velvollisuu-
tensa tulevia sukupuolvia kohtaan, jotka 
eivät ansaitse tulla alistetuksi asevelvolli-
suuden orjuuteen.

Uskonnon, ajatuksen ja omantunnon va-
paus on turvattu sekä kansainvälisessä 
että Egyptin lainsäädännössä. Se turva-
taan YK:n ihmisoikeuksien julistuksen 18 

artiklassa. Kansalais- ja poliittisia oikeuk-
sia koskevan yleissopimuksen 18 artiklas-
sa taas kielletään uskonnon- ja omantun-
nonvapauden rajoittaminen pakkokein-
noilla. Myös Egyptin perustuslaki takaa 
omantunnonvapauden (64 artikla). Egyp-
tin sotilaspalvelusta koskeva laki mai-
nitsee siviilipalveluksen asepalveluksen 
ohella ja valtuuttaa puolustusministeriön 
määrittämään, minkälaisin perustein ase-
palveluksesta voidaan vapauttaa.

”Ei pakolliselle sotilaspalvelukselle” -lii-
ke vaatii Egyptin sotilasjohtoa kunnioit-
tamaan kansainvälistä lakia ja noudat-
tamaan Egyptin sitoumuksia kansain-
väliselle yhteisölle. Se vaatii Mark Nabi-
lin aseistakieltäytymisoikeuden kunnioit-
tamista. Hänet on vapautettava asepal-
veluksesta ja sen sijasta siirrettävä siviili-
palvelukseen. Liike kannustaa myös kaik-
kia rauhaan ja väkivallattomuuteen usko-
via seuraamaan aseistakieltäytyjien jalan-
jäljissä ja kantamaan vastuunsa tulevista 
sukupolvista. ”Jos emme voi taata heil-
le vapautta asevelvollisuuden orjuudes-
ta, ainakin voimme jättää heille perinnök-
si rohkeuden ja urhean kamppailun”, lii-
ke toteaa.
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Kampanjointia aseistakieltäytymisoi-
keuden toteutumisesta Kolumbiassa on 
seurattu Antimilitaristi-lehden aiemmis-
sa numeroissa. Tammikuussa Kolumbian 
perustuslakituomioistuin antoi ratkaisun 
joka antaa uutta tukea aseistakieltäyty-
misoikeuden puolesta maassa käytävälle 
kamppailulle. Tuomioistuin antoi ratkai-
sun tapauksessa, joka koski kahta aseis-
takieltäytyjää, jotka oli pakkovärvätty ka-
sarmille. Tuomioistuin antoi kansallisel-
le värväämiskeskukselle seuraavat mää-
räykset: 

• aseistakieltäytymishakemuksista on 
tehtävä päätös 15 päivän sisällä; 

• on julkaistava esite, jossa kerrotaan 
nuorille mahdollisuuksista saada va-

pautus tai lykkäystä sekä aseistakiel-
täytymisoikeudesta; 

• mielivaltaiset pidätykset, mukaanluki-
en julkisilla paikoilla tehtävät pakkovär-
väysiskut (”batidas”) on lopetettava; 

• oikeus vaatia aseistakieltäytyjän ase-
maa koskee myös kasarmilla jo olevia.

Perustuslakituomioistuin on myös pyytä-
nyt armeijaa raportoimaan kuuden kuu-
kauden sisällä määräysten toimeenpa-
nosta. Mikäli perustuslakituomioistui-
men vaatimat muutokset pannaan täysin 
toimeen, kyseessä on merkittävä muutos 
Kolumbialaisten aseistakieltäytyjien kan-
nalta.

(WRI 29.1.2015)

KOLUMBIAN 
PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIN 
VAATII ASEISTAKIELTÄYTYMIS-
OIKEUDEN TOTEUTTAMISTA

UUSI ASEISTAKIELTÄYTYJÄ EGYPTISSÄ

Ukarainan kriisi on saanut naapurimaa 
Slovakian reserviläiset hakemaan joukol-
la aseistakieltäytyjästatusta. Hakemuk-
sia jätettiin maassa yksistään tammikuun 
aikana 12 tuhatta kappaletta. Aiempina 
vuosina hakemuksia on jätetty vain muu-
tamia kymmeniä. 

Jan Sloboda, joka työskentelee paikal-
lisessa siviilipalvelusviranomaisessa, sa-
noo Ukrainan konfliktin lietsoneen pa-
niikkia Slovakiassa.  Slovakiassa asepal-
velus on ollut vapaaehtoinen vuodesta 
2006, mutta sodan syttyessä yli 19-vuo-
tiaat voidaan kutsua palvelukseen.

ASEISTA-
KIELTÄYTYJIEN 
MÄÄRÄ 
RÄJÄHTI 
SLOVAKIASSA
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Antimilitaristissa alkaa tästä numeros-
ta alkaen ilmestyä uusi sarjakuva nimel-
tään Pojat.

Pojat -sarjakuvassa päähenkilöt ovat ai-
kuisia, joiden mieli on edelleen lapsen 
tasolla, kuten usein todellisuudessakin 
valtaapitävien sotaleikit antavat ymmär-
tää.

Sarjakuvapaikan ottaa haltuun joensuu-
lainen kuvataiteilija, sarjakuvapiirtäjä ja 
kuvittaja Sanna Hukkanen (synt. 1978). 
Hukkasella on kansalaisaktivistin tausta, 
joka on vaikuttanut voimakkaasti hänen 
sarjakuviinsa.

Hukkanen piirtää parhaillaan Korpi -sar-
jakuvaa  Itä-Suomen  yliopiston ylioppi-
laskunnan Uljas-lehteen sekä viimeiste-

lee omaelämänkerrallista sarjakuva-al-
bumia. Hukkasen sarjakuvia on julkais-
tu aiemmin ainakin Kumppanissa, Vääri-
najattelijassa, Joensuun sarjakuvaseuran 
antologioissa sekä Kulttuurisia kohtaa-
misia-antologiassa (Like 2010). Lisäksi 
Hukkaselta ja Sunday Ngakamalta on il-
mestynyt tansanialaisten katulasten elä-
mästä kertova sarjakuva-albumi Karku-
teillä (2012).

Hukkanen on lisäksi kuvittanut julistei-
ta, lehtien kansia ja opaskirjoja, tehnyt 
lehtiartikkeleihin kuvituksia, suunnitellut 
logoja sekä vetänyt sarjakuvatyöpajo-
ja Pohjois-Karjalassa ja Tansaniassa. Va-
paa-ajallaan taiteilija osallistuu joensuu-
laisten vegaanista ruokaa tarjoavien kok-
kauskollektiivien Vallaton kyökki ja Cafe 
Pihalla toimintaan.
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Ulko -ja turvallisuuspolitiikka on nouse-
massa yhdeksi vaaliteemaksi huhtikuun 
eduskuntavaaleissa. Keskeinen kysymys 
on, jatkaako Suomi sotilaallisesti liittou-
tumattomana maana. Kuluneen vaalikau-
den aikana useat eduskuntapuolueet ovat 
muuttaneet suhtautumistaan Suomen NA-
TO-jäsenyyteen joko sanomalla suoraan 
kannattavansa NATO-jäsenyyttä tai lie-
ventäen jyrkimpiä kantojaan jäsenyyteen. 

Selkeimmin NATOon olisivat maatam-
me viemässä Kokoomus ja RKP, joiden 
puheenjohtajat pitävät pääministerin 
ja puolustusministerin salkkuja eivätkä 
peittele tavoitettaan. Näille puolueille 
NATOn hehkuttaminen ei ehkä ole niin 
riskialtista kuin muille: Kokoomuksen on 
jo pitkään tiedetty olevan jäsenyyden 
kannalla ja RKP:n äänestäjäkunnalle tär-
keintä on ruotsin kielen aseman turvaa-
minen, muusta politiikasta viis. RKP ei 
toki virallisesti puolueena esitä NATOon 
liittymistä. 

Kristillisdemokraattien ympäripyöreä 
turvallisuuspoliittinen ohjelmalinjaus jät-
tää RKP:n tavoin selvästi oven auki NA-
TOlle, vaikka kirjausta jäsenyyden hake-
misesta ei senkään ohjelmissa ole. 

Keskustapuolue on jo viime vaalien alla 
kääntynyt NATO-option kannalle. Puo-
lue ei nytkään halua sulkea pois NATO-
jäsenyyden hakemista seuraavalla vaali-
kaudella. Puolueen puheenjohtaja Juha 
Sipilä on antanut lausuntoja, että ”jäse-
nyyden hakeminen ei ole ajankohtaista”, 
mutta on kuitenkin kannattanut kokoo-
muksen ehdotusta jäsenyyden vaikutus-
ten uudesta selvittämisestä. 

SDP ”ei halua muuttaa Suomen nykyistä 
turvallisuuspoliittista linjaa” eduskunta-
vaaliohjelmansa mukaan. Puolue ei kui-
tenkaan sulje jäsenyyttä pois. SDP:een 
mahtuu NATO-jäsenyyttä avoimesti kan-
nattavia poliitikkoja yllättävän paljon, ku-
ten Liisa Jaakosaari ja Mikael Jungner. 
Tähän asti suurinta ääntä puolueessa on 
silti pitänyt NATOon kriittisesti suhtautu-
va ulkoministeri Erkki Tuomioja.

Perussuomalaisten mielestä ”liittoutu-
mattomuuden muuttamiselle tulee olla 
painavat syyt.” Puolueen turvallisuuspo-
litiikan johtohenkilöt ovat kuitenkin lie-
ventäneet suhtautumistaan jäsenyyteen, 
erityisesti puoluetta edustava eduskun-
nan puolustusvaliokunnan puheenjohta-
ja Jussi Niinistö on sanavalinnoillaan an-
tanut ymmärtää NATO-jäsenyyden ole-
van harkinnassa.

Useat Vihreän liiton näkyvistä puolu-
eensisäisistä auktoriteeteista ovat teh-
neet hyvin NATO-myönteisiksi tulkittavia 
ulostuloja, kärjessä Heidi Hautala, Pek-
ka Haavisto ja Osmo Soininvaara. Lisäksi 
vihreiden puoluekokous jätti auki mah-
dollisuuden jäsenyyden hakemiselle tu-
levalla vaalikaudella.

Vasemmistoliitto asettuu eduskuntapuo-
lueista yksin yksiselitteisesti vastusta-
maan NATO-jäsenyyttä. Puolueen mu-
kaan jäsenyys heikentäisi Suomen tur-
vallisuutta, itsenäistä päätösvaltaa sekä 
mahdollisuuksia toimia kansainvälisen 
rauhan rakenteiden vahvistamiseksi. 

Kaikkien NATO-myönteisten ja jäsenyyt-
tä jollakin tasolla mahdollisena pitävi-

en puolueiden NATO-optioihin sisältyy 
maininta kansanäänestyksestä tai kan-
san tahdon noudattamisesta kun jäse-
nyydestä päätetään. 

Kansaa edustaa perustuslain mukaan 
Suomessa eduskunta. Kansanäänestys-
tä ei olla Suomessa ennenkään vaalilu-
pauksista huolimatta pidetty, jos on ol-
lut vaara että äänestäjät toimisivat poliit-
tisen eliitin tahdon vastaisesti, kuten eu-
roon siirtymisen yhteydessä hyvin muis-
tamme. 

Lisäksi äänestäjän kuluttajansuojaa kal-
vaa, että nekin puolueet jotka sanovat 
suhtautuvansa kriittisesti jäsenyyteen, 
eivät koe Suomen nykyistä NATO-yh-
teistyötä milläänlailla ongelmana, vaan 
päivastoin haluavat jopa syventää suh-
detta entisestään. Herääkin epäilys, että 
poliittisen eliitin piirissä on syntymässä 
tai syntynyt yhteisymmärrys ulko- ja tur-
vallisuuspolitiikan perusratkaisusta, joka 
ei noudata äänestäjien toiveita. Konk-
reettisena osoituksena tästä on viime 
syksynä allekirjoitettu nk. isäntämaasopi-
mus NATOn ja Suomen välillä. Sopimuk-
sen avulla voidaan ripeässsä aikatau-
lussa tuoda maahamme NATO-maiden 
joukkoja, jos sotilasliitto haluaisi käyttää 
aluettamme hyökkäystarkoituksiin. 

Vain Vasemmistoliitto ja muutamat edus-
kunnan ulkopuoliset pienpuolueet kuten 
Itsenäisyyspuolue ja SKP ovat toistaisek-
si johdonmukaisesti pysyneet selkeän 
liittoutumattomuuden linjalla. 
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MISTÄ KESKUSTELLAAN?

NATO-keskustelu on ollut enemmänkin 
juupas-eipäs väittelyä siitä että otetaan-
ko täysjäsenyys sotilasliitossa ja jos ote-
taan, niin milloin. Vähemmän on keskus-
teltu siitä, millä tavalla liittoutuminen vai-
kuttaisi Suomen turvallisuustilanteeseen, 
eli lisäisikö se turvallisuutta vai kasvattai-
siko se uhkia ja miten jäsenyys vaikuttaisi 
Suomen kansainväliseen asemaan. 

Kokoomus on ehdottanut selvitystä NA-
TO-jäsenyyden vaikutuksista. Jäsenyy-
den tärkeimmät vaikutukset ovat luet-
tavissa vuoden 2007 erityisestä selonte-
osta, eivätkä ne ole olennaisesti muut-
tuneet. Yltiöpositiivinen selonteko kan-
nattaa lukea, vaikka sen kirjoittanutta 
Suomen tuolloista NATO-suurlähettiläs-
tä Antti Sierlaa ei voikaan pitää erityisen 
puolueettomana kirjoittajatahona, mikä 
paistaa raportista läpi.

Antimilitaristi konsultoi kaikia puoluei-
ta tasapuolisesti -ja ihan ilmaiseksi- lista-
ten tässä Suomen NATO-jäsenyyden jä-
senyyden oleellisimmat vaikutukset:

Sotilasmenojen kasvu. Jäsenmailta 
edellytetään, että kaksi prosenttia kun-
kin maan laskennallisesta bruttokansan-
tuotteesta käytetään sotilasmenoihin. 
Tämän lisäksi NATOn tehtäviin lähetet-
tävä henkilöstön kulut ja sota-alueille 
lähetettävistä joukoista aiheutuvat ku-
lut jäävät kokonaan lähetettävän maan 
maksettaviksi.

Sitoutuminen puolustamaan muita  
NATO-maita. NATO-sopimuksen 5. ar-
tiklan mukaan aseellinen hyökkäys Eu-
roopassa tai Pohjois-Amerikassa jotakin 
NATOn jäsenvaltiota vastaan katsottai-
siin hyökkäykseksi kaikkia liiton jäsenval-
tioita vastaan.

NATOn voimapolitiikkaan sitoutumi-
nen. NATOn jäsenenä Suomi on muka-
na tukemassa sotilasliiton väkivaltaiseen 
konfliktinratkaisuun perustuvaa politiik-
kaa ja operaatioita siinäkin tapauksessa, 
ettei itse lähettäisi paikalle sotilaitaan. 
Asialla on vaikutusta diplomaattisuhtei-
siin ja kaupankäyntiin, sillä valtaosa maa-
ilman maista ei ole NATOn jäseniä.

Ydinaseiden käytön hyväksyminen 
hyökkäystarkoituksessa. NATOn soti-
lasdoktriiniin sisältyy mahdollisuus ydin-
aseilla tehtävään ensi-iskuun. Suomi ei 
voisi yksin estää ydinaseen käyttöä eikä 
näin irtisanoutua olemasta ydinsodan 
osapuolena. On kyseenalaista, voisiko 
Suomi edes estää ydinaseiden sijoitta-
mista maahamme.

Alla olevat otteet ovat puolueiden edus-
kuntavaaliohjelmista tai uusimmista po-
liittisista ohjelmista.

Keskusta:”Suomi kehittää Naton rau-
hankumppanuutta ja ylläpitää mahdolli-
suutta hakea Nato-jäsenyyttä, mikäli val-
tionjohto ja suomalaiset kansanäänes-
tyksen kautta päätyisivät joskus uuteen 
perusratkaisuun. Puolustusyhteistyötä 
Ruotsin kanssa tiivistetään.” 

SDP:”Suomen päätökset jäsenyydestä 
Euroopan unionissa, kumppanuudesta 
Naton kanssa, lisääntyvästä puolustus-
yhteistyöstä sotilaallisesti liittoutumatto-
man Ruotsin kanssa ja oman puolustuk-
semme kunnossa pitämisestä ovat kes-
tävä linja.”

Kokoomus: ”Selvitetään Nato-jäsenyy-
den mahdolliset vaikutukset – joko yksin 
tai yhdessä Ruotsin kanssa.”

Perussuomalaiset: ”Puolue kannattaa 
ensisijaisesti oman puolustuksen saatta-
mista kuntoon ja toissijaisesti NATO-sel-
vityksen tekemistä, jossa ynnätään jäse-
nyyden hyödyt ja haitat.”

Vasemmistoliitto: ”Suomen ei tule ha-
kea eikä valmistella Nato-jäsenyyttä eikä 
kehittää Nato-suhteita sellaiseksi, että 
ne käytännössä kytkevät Suomen osak-
si Nato-järjestelmiä.” 

Vihreät: ”Suomi edistää EU:n yhteisen 
kriisinhallinnan organisointia ja toiminta-
kykyä sekä pyrkii varmistamaan turvalli-
suutensa liittoutumalla sotilaallisesti läh-
tökohtaisesti muiden EU-maiden kanssa. 
Myös puolustusyhteistyötä kehitetään 
muiden Pohjoismaiden kanssa.”

RKP: ”Haluamme, että parlamentaari-
nen työryhmä analysoi Suomen Nato-jä-
senyyden plus- ja miinuspuolet.”

KD: ”Suomi panostaa yhteistyöhön 
Ruotsin ja muiden Pohjoismaiden kans-
sa sekä NATO-kumppanuuteen.”
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Belgiassa on ollut NATOn 
ydinasepelotteeseen kuuluvia 
yhdysvaltalaisia ydinpommeja jo 
yli 50 vuotta. Ydinasetukikohdan 
olemassaolo tuli yleisön, median 
ja poliitikkojen tietoisuuteen 
vasta vuosituhannen vaihteessa 
rauhanjärjestöjen kampanjoinnin 
myötä. Sittemmin niin osavaltion 
kuin liittovaltionkin parlamentit ovat 
vaatineet ydinaseiden lähettämistä 
pois Belgian maaperältä, ja syksyllä 
2014 tehdyn tutkimuksen mukaan 
kuusi kymmenestä belgialaisesta 
haluaa maansa hankkiutuvan 
eroon ydinaseista. Ydinaseet eivät 
kuitenkaan ole lähteneet minnekään. 
Miksi belgialaiset eivät pääse niistä 
eroon, ja miten amerikkalaisten 
ydinaseiden ylläpitäminen 
eurooppalaisissa jäsenvaltioissa 
voi ylipäätään olla mahdollista 
Ydinsulkusopimuksen valossa?

NATON YDINASETUKIKOHDAT 
EUROOPASSA

Brysselin kadut täyttyivät lokakuussa 
1983 mielenosoittajista, jotka vastusti-
vat amerikkalaisten risteilyohjusten si-
joittamista Belgiaan. Vaikka mielenosoi-
tus oli -ja on edelleenkin- Belgian his-
torian suurin, risteilyohjukset saapui-
vat Florennes:n tukikohtaan, mutta kui-
tenkin vain muutamaksi vuodeksi: vuon-
na -87 belgialaiset vilkuttivat jäähyväiset 
risteilyohjuksille, jotka (nimi) -sopimuk-
sen myötä palautettiin Yhdysvaltoihin. 
”Onneksi pääsimme eroon ydinaseista”, 
ajatteli moni, ja aihe vaipui unholaan. 
Ydinaseiden tarina Belgiassa ei kuiten-
kaan ollut vielä päättynyt, eivätkä ristei-
lyohjukset olleet tuoneet ydinaseita Bel-
gian maankamaralle ensimmäistä ker-
taa: yleisön tietämättä Belgiaan oli sijoi-
tettu Yhdysvaltojen taktisia ydinpomme-
ja jo 60-luvulla osana NATOn ydinaseoh-

jelmaa, ja amerikkalaiset ydinaseet ovat 
maassa vielä tänäkin päivänä. 

Belgian Kleine Brogelissa sijaitsevat ydin-
aseet ovat osa NATOn ”nuclear sharing” 
politiikkaa, jonka vuoksi sotilasliiton eu-
rooppalaisissa jäsenvaltioissa on yhdys-
valtalaisia taktisia ydinpommeja. Päätös 
ydinaseiden sijoittamisesta Eurooppaan 
juontaa juurensa sotilasliiton alkutaipa-
leille: NATOn ministerikokous päätti jo 
vuonna 1957, että Eurooppaan sijoite-
taan ydinaseita. Ydinasetukikohtia isän-
nöivien jäsenvaltioiden kanssa kahden-
keskiset sopimukset solmittiin seuraavina 
vuosina, ja Belgian Kleine Brogeliin ydin-
aseet saapuivat marraskuussa 1963. So-
pimus ydinaseiden vastaanottamisesta 
Belgian maaperälle tehtiin osallistamatta 
parlamenttia päätöksentekoon. 

Belgian ohella amerikkalaisia ydinaseita 
on yhä Alankomaissa, Saksassa, Italiassa 
ja Turkissa. Ydinpommien määrä Euroo-
passa on n. 180, ja tuhovoimaltaan nämä 
taktiset B-61 ydinpommit ovat noin kym-
menen kertaa Hiroshiman pommia ko-
koisia. B-61 tyypin ydinaseet ovat lento-
koneesta pudotettavia pommeja, ja niis-
sä eurooppalaisissa NATOn jäsenvalti-
oissa, joissa on amerikkalaisia ydinaseita, 
on ydinasekapasiteetin omaavat hävittä-
jälaivueet. Vaikka ydinaseet ovatkin ame-
rikkalaisia, niiden käyttöön tarvittavat hä-
vittäjät ovat jäsenvaltioiden omaa kalus-
toa ja hävittäjiä lentävät jäsenvaltioiden 
ilmavoimat. Kleine Brogelin tukikohdas-
sa B-61 pommeja on n. 20 kappaletta, 
ja tukikohdan hävittäjät koostuvat sekä 
ydinasekapasiteetilla varustetuista että 
tavanomaisista F-16 hävittäjistä. 

NATOn ydinasepolitiikan suunnittelusta 
vastaa Nuclear Planning Group (NPG), 
joka koostuu Ranskaa lukuunottamatta 
kaikkien jäsenmaiden puolustusministe-
reistä. NPG:n kautta sellaisetkin NATO-
maat, joilla ei itsellään ole ydinaseita tai 
amerikkalaisia ydinasetukikohtia osallis-
tuvat sotilasliiton ydinasepolitiikan suun-
nittelemiseen ja toteuttamiseen.

RIKKOVATKO NATON 
YDINASETUKIKOHDAT 
KANSAINVÄLISIÄ LAKEJA? 

Miten Belgialla ja muilla NATOn euroop-
palaisilla jäsenvaltioilla  voi olla amerik-
kalaisia ydinpommeja? Ydinsulkusopi-
mushan kieltää ydinasevaltoja jakamasta 
ydinaseitaan sellaisten valtioiden kanssa, 
joilla ei ole ennestään ydinaseita, sekä 
ydinaseettomia valtioita ottamasta vas-
taan ydinaseita. Kleine Brogelin tukikoh-
dassa työskentelee belgialaisia sotilaita, 
mutta ydinaseet sijaitsevat yhdysvalta-



Steadfast Noon 2012 Kleine Brogelissa. Kleine Brogel isännöi NATOn ydinaselentoharjoituksia vuonna 2012.  
Kuvassa Vredesactien aktivistit ovat Kleine Brogelin tukikohdan kiitoradalla estääkseen F-16 hävittäjiä  
nousemasta ilmaan harjoittelemaan ydinaseitten käyttöä.  Lähde: www.vredesactie.be
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laisten sotilaiden hallinnoimalla alueella. 
NATOn tulkinnan mukaan ydinsulkusopi-
musta ei rikota, sillä vaikka ydinaseet si-
jaitsevatkin Belgiassa, ydinaseita ei olla 
luovutettu belgialaisten haltuun: ne ovat 
Yhdysvaltojen omaisuutta, ja niitä kont-
rolloivat rauhan aikana tukikohdan ame-
rikkalaiset sotilaat. Sotatilanteessa Yh-
dysvallat kuitenkin luovuttaisivat ydin-
aseiden kontrollin belgialaisille, jotka pu-
dottaisivat pommit kohteisiinsa F-16 hä-
vittäjillään. Belgialaisten hävittäjien roo-
li NATOn ydinaseohjelmassa ei kuiten-
kaan rajoitu vain mahdolliseen konflik-
titilanteeseen, vaan Kleine Brogelin hä-
vittäjät harjoittelevat vuosittain ydinasei-
den käyttöä yhdessä muiden eurooppa-
laisten NATO-ydinasetukikohtien hävit-
täjien kanssa. Viimeisin NATOn taktisten 
ydinaseiden lentoharjoitus, ”Steadfast 
Noon 2014”, pidettiin viime lokakuussa 
Italiassa, Ghedi Torren tukikohdassa, jos-
sa Kleine Brogelin tavoin on yhdysvalta-
laisia ydinaseita. NATOn ydinaseharjoi-
tuksiin osallistuivat kaikki ne Euroopan 
maat, joiden maaperällä on Yhdysvalto-
jen ydinaseita -Alankomaat, Belgia, Sak-
sa, Italia ja Turkki-, Yhdysvallat sekä ai-
emmista vuosista poiketen myös uusi tu-
lokas: Puola. Puolan F-16 hävittäjät eivät 
tiettävästi ole ydinasekapasiteetilla va-
rustettuja, mutta Federation of Ameri-
can Scientistsin tutkija Hans Kristensenin 
mukaan Puolan osallistuminen harjoituk-
siin voisi liittyä esimerkiksi puolalaisen 
Laskin sotilastukikohdan asemaan NA-
TOn lentokoneiden tukikohtana: Laskis-

sa on bongattu ydinasekapasiteetilla va-
rustettuja amerikkalaisia ilmavoimajouk-
koja vuodesta 2012 lähtien. 

Aseistakieltäytyjäliiton sisarjärjestö Vre-
desactien mukaan Belgian osallistumi-
nen NATOn ydinaseharjoituksiin on ri-
kos: Ydinaseet ovat joukkotuhoaseita, 
jotka eivät pysty tekemään eroa siviili- 
ja sotilaskohteiden välillä, ja siksi niiden 
käyttäminen on kansainvälisen humani-
täärisen lain vastaista. Belgian lain mu-
kaan rikoksen valmistelukin on rangaista-
vaa, ja järjestämällä ydinaseiden käytön 
harjoituksia NATO ja Belgian ilmavoimat 
syyllistyvät sotarikoksen valmisteluun. 
Vredesactie jättikin NATOn ydinasehar-
joituksista rikosilmoituksen, kun vuon-
na 2012 oli Kleine Brogelin vuoro toimia 
harjoituksia isännöivänä tukikohtana. 

ONNISTUNUT KAMPANJA TOI 
YDINASEET PARRASVALOIHIN...

Tieto maassa olevista NATOn ydinaseis-
ta nousi belgialaisten tietoisuuteen vas-
ta vuosituhannen vaihteessa kansalais-
järjestöjen kampanjoinnin ansiosta: Bel-
gialaiset järjestöt For Mother Earth ja 
Vredesactie aloittivat kampanjan Euroo-
passa sijaitsevien NATOn ydinasetuki-
kohtien sulkemiseksi kesällä 1997. Kam-
panjan inspiraation lähteenä oli Kansan-
välisen tuomioistuimen vuotta aiemmin 
antama lausunto ydinaseiden käytön ja 
käytöllä uhkaamisen laittomuudesta: 
tuomioistuimen päätöksen valossa ydin-

aseet rinnastuivat joukkotuhoaseina ke-
miallisiin ja biologisiin aseisiin, ja For 
Mother Earth ja Vredesactie ottivat toi-
mintamuodokseen ”kansalaisten asetar-
kastukset” joukkotuhoaseiden löytämi-
seksi. Kampanjan asetarkastukset olivat 
kansalaistottelemattomuuden muoto, 
jossa aktivistit tunkeutuivat Kleine Bro-
gelin tukikohtaan etsiäkseen todistusai-
neistoa ydinaseista, kartoittivat tukikoh-
taa ja tutkivat tukikohdan bunkkerityyp-
pejä sekä F-16 hävittäjiä selvittääkseen 
niiden sopivuutta ydinaseiden varastoi-
miseen ja kuljettamiseen. Asetarkastajat 
yrittivät myös haastatella sotilaita heidän 
rooleistaan ydinaseiden ylläpidosta tuki-
kohdassa. Ensimmäiset todistusaineistot 
ydinaseista Kleine Brogelissa (esimerkik-
si valokuvat ydinasekapasiteetilla varus-
tetuista hävittäjistä ja dokumentit harjoi-
tuslennoista) saatiinkin heti kampanjan 
kahden ensimmäisen vuoden aikana jär-
jestetyissä asetarkastuksissa. 

Media suhtautui aluksi epäilevästi väit-
teeseen, että Belgian maaperällä oli-
si Yhdysvaltojen ydinaseita, yleisö muis-
tutti ydinohjusten lähteneen maasta jo 
80-luvun lopussa ja kansanedustajat pu-
distelivat päitään: me jos ketkä tietäisim-
me ydinaseista, jos niitä Belgiassa olisi. 
Asetarkastuksissa löytyneet dokumentit 
alkoivat kuitenkin pian herättää huomio-
ta ja vuonna 1998 kampanja sai haltuun-
sa myös virallisia dokumentteja ydinasei-
den olemassaolosta, kun aiemmin salai-
set sopimukset ydinaseiden sijoittami-
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seksi Eurooppaan muuttuivat lakimuu-
toksen myötä julkisiksi Yhdysvalloissa. 

Vuonna 1999 kampanja sai nimen Boms-
potting. Kampanjoinnissa ydinaseongel- 
maan tartuttiin juridisen, poliittisen ja 
yhteiskunnallisen työskentelyn keinoin: 
kampanjan tavoitteena oli viedä ydin-
asetukikohdan laillisuus oikeuden eteen 
puntaroitavaksi, luoda NATOn euroop-
palaisia ydinasetukikohtia vastustava 
yleinen ilmapiiri ja saada aikaan poliit-
tinen päätös ydinaseista luopumisek-
si. Kansalaistottelemattomuus oli yksi 
Bomspottingin juridisen toiminnan muo-
doista, jonka tarkoituksena oli todistei-
den keräämisen lisäksi oikeudenkäyn-
nin aikaansaaminen, jotta yhdysvaltalais-
ten ydinaseiden ylläpidon ja niiden käyt-
tämisen harjoittelun laillisuus saataisiin 
belgialaisen tuomioistuimen tarkastelta-
vaksi. Kampanjan aikana oikeudenkäyn-
tejä aloitettiin useista tuhansista pidätyk-
sistä huolimatta vain yhden kerran. 

Bomspottingin asetarkastuksiin alkoi 
osallistua ihmisiä myös järjestöaktiviste-
ja laajemmalta pohjalta, kun joukko tun-
nettuja kirjailijoita kutsui lukijansa tun-
keutumaan kanssaan Kleine Brogelin tu-
kikohtaan sanomalehdissä julkaistuis-
sa avoimessa kirjeessä 1999. Seuraava-
na vuonna kutsujina oli belgialaisia näyt-
telijöitä, ja vuonna 2001 Bomspottin-
gin asetarkastuksessa Kleine Brogelis-
sa oli jo yli 1500 osallistujaa: kansalais-
tottelemattomuuteen osallistui nuoria 
ja vanhoja, lukuisten eri kansalaisjärjes-
töjen aktiiveja, eri ammattialojen edus-
tajia, opiskelijoita, kansanedustajia, ko-
tiäitejä, kansainvälisiä rauhanaktivisteja. 
Myös Aseistakieltäytyjäliitto oli paikal-
la. Se järjesti bussikuljetuksen Suomes-
ta myös kaikkiin seuraaviin suuriin Boms-
pottingin tapahtumiin. Vuonna 2002 
Bomspotting järjesti neljännen massa-
asetarkastuksen Kleine Brogelissa, jon-
ka jälkeen asetarkarkastukset laajenivat 
NATOn operatiivisen päämajan (SHAPE)  

alueelle ja vuoden 2005 Bomspotting 
XL -tapahtumassa asetarkastuksia järjes-
tettiin kaikissa NATOn kohteissa -Brys-
selissä sijaitsevalla NATOn päämajal-
la, SHAPE:lla sekä Kleine Brogelissa sa-
mana päivänä samaan aikaan. Samalla 
Bomspotting haastoi belgialaiset järjes-
tämään omia pieniä kansalaisuustottele-
mattomuusaktioita Kleine Brogelissa tu-
kikohdan ydinasetoiminnan lamaannut-
tamiseksi: joukkotuhoaseiden ylläpito 
ja niiden käytön harjoittelu tukikohdas-
sa oli todistettu, ja pienten, hajautetusti 
järjestettyjen Bomspotting-tempausten 
tarkoituksena oli pysäyttää sotarikosten 
valmistelu. Kampanja tarjosi yhteisöille 
väkivallattoman suoran toiminnan koulu-
tusta, ja kymmenet eri järjestöt ja yhtei-
söt järjestivät itsenäisesti tunkeutumisia 
tukikohtaan vuosina 2005-2010. Vuonna 
2010 kampanja palasi Kleine Brogeliin 
myös suurtapahtumalla ”Nuclear Disar-
mament -Now or Never!”, jossa tukikoh-
dan toiminta pysäytettiin päiväksi sotari-
kosten valmistelun vuoksi. 

...JA PARLAMENTTIKIN ÄÄNESTI 
YDINASEITA VASTAAN...

Osana juridista toimintaansa Bomspot-
ting järjesti myös ”rikosilmoitusten jättö-
päivän” vuosina 2002 ja 2004. Kumpai-
senkin toimintapäivän aikana noin 1000 
ihmistä eri puolilla Belgiaa kävi jättämäs-
sä paikalliselle poliisilaitokselle rikosil-
moituksen maassa sijaitsevista laittomis-
ta joukkotuhoaseista ja Belgian osalli-
suudesta sotarikosten valmisteluun. Tu-
hatkaan rikosilmoitusta ei kuitenkaan 
saanut syyttäjää aloittamaan tutkintaa. 

Bomspottingin kansalaistottelematto-
muuteen osallistui myös lukuisia kan-
sanedustajia, jotka Bomspottingin po-
liittisen kampanjoinnin avustamina alkoi-
vat pitää ydinaseista ääntä myös parla-
mentissa. Vaikka parlamentissa esitet-
tiin kysymyksiä ydinaseista, puolustus-
ministeriltä tai NATOlta ei ole koskaan 

annettu kansanedustajille suoraa tietoa 
Belgiassa sijaitsevista ydinaseista, sillä 
maan virallinen linja on edelleen se, et-
tei ydinaseiden olemassaoloa myönnetä 
eikä kielletä. Salailu ehkä herättikin kan-
sanedustajat huomaamaan ydinasetuki-
kohtaan liittyviä demokraattisia epäkoh-
tia, ja vuonna 2005 Belgian kaksihuonei-
sen parlamentin edustajainhuone ja se-
naatti tekivät (Vredesactien aloitteesta) 
Kleine Brogelin ydinaseiden poislähet-
tämistä vaativan päätöslauselman. Vuo-
den 2007 hallitusneuvotteluissa oli kes-
kustelua ydinaseiden poislähettämisen 
sisällyttämisestä hallitusohjelmaan, mut-
ta keskustelu ei tuottanut lopputulemaa. 

Vuonna 2008 Bomspotting järjesti NA-
TOn päämajalla NATO Game Over kansa-
laistottelemattomuusaktion, jonka myötä  
kampanjan pääpaino alkoi siirtyä ydin-
aseista NATOn toimintaan ylipäätään. 
”Kampanjan pääpainon siirtyminen 
ydinaseista NATOn politiikan ja olemas-
saolon oikeutuksen kyseenalaistamiseen 
oli loogista, sillä Bomspotting saavut-
ti kansallisella tasolla kutakuinkin kaiken 
mitä saavutettavissa oli. Valtaosa belgia-
laisista vastustaa ydinaseiden ylläpidon 
jatkamista maassa ja parlamentti on vaa-
tinut niistä eroon hankkiutumista, mut-
ta asian eteneminen NATOssa on täysin 
jäissä. Kampanjan myötä olemme saa-
neet aikaan keskustelua siitä, millaisia 
seurauksia NATOon kuulumisella maalle 
on”, kuvailee Vredesactien Roel Stynen. 
”NATOn jäsenmailla ei vain voi olla itse-
näistä ulko- tai puolustuspolitiikka. Kes-
kittymällä enemmän NATOn toimintaan 
halusimme myös nostaa esiin NATOn 
sotilaallisten interventioiden aiheutta-
man noidankehän: interventiot estävät 
rauhanomaiset ratkaisut ja johtavat toi-
vottomaan väkivallan ja yhä uusien sivii-
liuhrien kierteeseen. Samalla aloitimme 
keskittyä kampanjoinnissa myöskin Eu-
roopan Unionin militarisoitumisen vas-
tustamiseen.” NATO Game Over -kam-
panja järjesti vuonna 2012 ”humanitaa-
risen intervention” NATOn päämajalla 
Brysselissä tarkoituksenaan symbolisesti 
pysäyttää NATOn toiminta päiväksi.  

...MUTTA MIKSI YDINASEISTA EI 
PÄÄSTÄ EROON?

Bomspotting sai siis paljon aikaan, eivät-
kä ydinaseiden poislähettämistä Belgias-
sa toivo enää vain rauhanaktivistit: Ant-
werpenin yliopiston syksyllä 2014 teke-
män tutkimuksen mukaan 61% belgialai-
sista haluaa eroon Kleine Brogelin ydin-
aseista, ja kampanjan aikana Belgias-
ta tuli myös ensimmäinen NATOn ydin-
asetukikohtia isännöivä Euroopan maa, 
jossa parlamentti on tehnyt päätöksen 

Belgialaisia F-16 hävittäjiä harjoituksissa.
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ydinaseista luopumiseksi. Mutta vaikka 
jotkut asiat muuttuvat, toiset eivät: par-
lamentin päätöksestä tulee tänä vuon-
na kuluneeksi kymmenen vuotta, mutta 
ydinaseet ovat edelleen Belgiassa. 

Vredesactien mukaan Belgia ei ole uskal-
tanut ryhtyä tekemään konkreettisia te-
koja ydinaseista luopumiseksi NATOssa. 
Päinvastoin, Belgia on jopa antanut tu-
kensa Yhdysvaltojen suunnitelmalle B-61 
ydinpommien modernisoimiseksi. FAS:n 
tutkija Hans Kristensenin mukaan syy NA-
TOn ydinasetukikohtien olemassaolon 
jatkumiselle Euroopassa on poliittinen 
tahto -tai sen puute: ydinaseita isännöivi-
en maiden olisi kyllä mahdollista yrittää 
ryhtyä purkamaan Yhdysvaltojen kanssa 
solmimiaan kahdenkeskisiä sopimuksia 
ydinaseiden isännöinnistä, mutta maat 
ovat haluttomia poikkeamaan NATOn 
yhdessä sovitusta ydinaselinjasta. Yhdys-
vallat on Kristensenin mukaan myös var-
sin tietoinen siitä, että mikäli ydinaseet 
vedettäisiin takaisin valtameren taa, se 
sulkisi lopullisesti mahdollisuuden saa-
da enää ydinasetukikohtia EU:n alueel-
le. NATOssa tiedetään, että tämänhet-
kiset Euroopassa sijaitsevat ydinasetuki-
kohdat ovat maiden yleisen mielipiteen 
vastaisia, eikä paluu ydinaseisiin olisi siksi 
myöhemmin mahdollista, mikäli tukikoh-
tia nyt ryhdyttäisiin sulkemaan. 

NATO uudisti strategista konseptiaan 
Lissabonin kokouksessaan 2010. Stra-
teginen konsepti toimii NATOn ohje-
nuorana, ja määrittelee järjestön toimin-
nan linjauksia seuraavan kymmenen vuo-
den ajan. Uudessa strategisessa konsep-
tissaan NATO vahvisti rauhanjärjestöjen 

pettymykseksi ydinaseiden olevan tule-
vaisuudessakin tärkeä osa toimintaan-
sa (“as long as nuclear weapons exist, 
NATO will remain a nuclear alliance”). 
Aiemmassa, vuoden 1999 strategisessa 
konseptissa ollut lauseke Eurooppaan si-
joitettujen amerikkalaisten ydinaseiden 
tärkeydestä Euroopan turvallisuudelle 
(“the presence of United States conven-
tional and nuclear forces in Europe re-
mains vital to the security of Europe.”) jäi 
sen sijaan pois ydinaseiden tulevaisuutta 
koskevan konsensuksen puutteen vuoksi. 

Yhdysvaltojen Euroopan ydinasetukikoh-
tia koskevan lauseen poisjääminen saa 
miettimään, puhaltaisiko NATOssa sit-
tenkin uudet tuulet, jotka pyrkivät sulke-
maan NATOn jäsenvaltioiden amerikka-
laiset ydinasetukikohdat. Hans Kristense-
nin raportin lueskelu lässäyttää haaveen: 
meneillään oleva kallis B-61 ydinpommi-
en modernisointi tähtää siihen, että uu-
det, entistä tarkemmat B-61-12 ydinpom-
mit ovat valmiina eurooppalaisiin ydin-
asetukikohtiin vuoden 2020 tietämillä.  

KATRI SILVONEN

LÄHTEET:

www.fas.org 
www.vredesactie.be 
www.nato.int

SOPIMUS ydinaseiden 
leviämisen estämisestä

1970

1 artikla

Jokainen sopimuksen osapuolena 
oleva ydinasevaltio sitoutuu ole-
maan siirtämättä kenellekään välit-
tömästi tai välillisesti ydinaseita tai 
muita ydinräjähteitä tai sellaisten 
aseiden tai räjähteiden hallintaa : 
sekä olemaan millään tavoin aut-
tamatta, rohkaisematta tai saatta-
matta mitään ydinaseetonta valtio-
ta valmistamaan tai muulla tavoin 
hankkimaan ydinaseita tai muita 
ydinräjähteitä tai sellaisten aseiden 
tai räjähteiden hallintaa. 

2 artikla

Jokainen sopimuksen osapuolena 
oleva ydinaseeton valtio sitoutuu 
olemaan ottamatta vastaan välit-
tömästi tai välillisesti keneltäkään 
ydinaseita tai muita ydinräjähteitä 
tai sellaisten aseiden tai räjähteiden 
hallintaa; olemaan valmistamatta 
tai muulla tavoin hankkimatta ydin-
aseita tai muita ydinräjähteitä; sekä 
olemaan hankkimatta ja ottamatta 
vastaan mitään apua ydinaseiden 
tai muiden ydinräjähteiden valmis-
tamiseksi. 

 
lähde finlex.fi
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NATO (North American Treaty Organisa-
tion), eli Pohjois-Atlantin sopimusjärjes-
tö on maailman voimakkain militarismin 
keskittymä. Siihen kuuluvat maat omista-
vat noin puolet maailman ydinaseista ja 
tekevät reilusti yli puolet maailman ase-
hankinnoista. Itseään se kutsuu rauhan-
järjestöksi, joten asiaa sietää tutkia hie-
man tarkemmin.

KOHTI NATO-SOPIMUSTA

Ensimmäiset askeleet kohti NATOa otet-
tiin vuonna 1948 kun Belgia, Hollanti, 
Luxembourg, Ranska ja Iso-Britannia al-
lekirjoittivat 17. päivä maaliskuuta Brys-
selin sopimuksen. Sopimuksessa maat 
sopivat yhteisestä puolustuksesta länsi-
euroopassa ja se oli käytännössä suun-
nattu Neuvostoliittoa vastaan, mutta sen 
avulla haluttiin myös välttää Länsi-Saksan 
aseistaminen. Yhdysvallat otti kuitenkin 
pian vetovastuun turvallisuusneuvotte-
luista ja jo seuraavana vuonna 4. päivänä 
huhtikuuta NATOn peruskirja allekirjoi-
tettiin Washington D.C.:ssä. Allekirjoitta-
via maita oli Yhdysvaltain ja Brysselin so-
pimusmaiden lisäksi Kanada, Portugali, 
Italia, Norja, Tanska ja Islanti. Lordi Ismay 
valittiin ensimmäiseksi pääsihteeriksi ja 
hänen sanojensa mukaan NATOn tarkoi-
tus on ”pitää venäläiset ulkona, jenkit si-
sällä ja saksalaiset alhaalla.”

NATO-SOPIMUKSEN KESKEINEN 
SISÄLTÖ

NATOn sopimuksen merkittävimmät 
kohdat ovat sen neljäs ja viides artikla. 
Neljännen artiklan mukaan uhan koh-

KYLMÄN SODAN AIKA

Korean sota muodostui tärkeäksi ta-
pahtumaksi NATOn varhaisissa vaiheis-
sa, vaikka se tapahtuikin kaukana Poh-
jois-Atlantilta. Korean sodan joukot oli-
vat käytännössä NATOn joukkoja Bri-
tanniasta, Ranskasta ja Yhdysvalloista. 
NATO laajeni ensimmäisen kerran Ko-
rean sodan aikana vuonna 1952 kun 
Kreikka ja Turkki liittyivät jäseniksi. Sa-
moihin aikoihin alkoivat myös salaisten 
”stay behind” -joukkojen koulutus 16 
Euroopan maassa. Näiden joukkojen 
alkuperäinen tarkoitus oli toimia vas-
tarintajoukkoina Neuvostoliiton mah-
dollista Euroopan miehitystä vastaan. 
Joukkoihin hakeutui kuitenkin paljon 
äärioikeistolaista ainesta ja niiden tar-
koitus muuttui lavastetun terrorin jou-
koiksi.

1960-80 luvuilla NATOn politiikkana oli 
vastata Varsovan Liiton varustautumi-
seen, mutta pyrkiä välttämään aseva-
rustelun kierrettä. Organisaation sisäi-
nen koherenssi rakoili muutamia kerto-
ja. Presidentti De Gaulle irroitti Rans-
kan joukot NATO-komennosta pre-
sidenttikautensa ajaksi vastalausee-
na Yhdysvaltojen vaikutusvallalle. Tur-
kin vallattua osan Kyprosta vuonna 
1974 Kreikka jäädytti jäsenyytensä NA-
TOssa, mutta palasi järjestön täysjäse-
neksi vuonna 1980. Ainoa laajentumi-
nen aikakaudella tapahtui, kun Espan-
ja liittyi sotilasliiton jäseneksi vuonna 
1982. NATOn asema muuttui radikaa-
listi 1989, kun Neuvostoliitto ja sen mu-
kanan Varsovan Liitto romahtivat.

teeksi joutunut NATO-maa voi kutsua 
NATO-jäsenet kokoon sotilaallisiin kon-
sultaatioihin. Neljännen artiklan akti-
voiminen ei kuitenkaan johda itsessään 
sotatoimiin, ainoastaan neuvotteluihin 
mahdollisista sotatoimista. Neljäs artik-
la on aktivoitu neljä kertaa koko NATOn 
historiassa. Ensimmäinen kerta oli Tur-
kin pyynnöstä vuonna 2003, kun se tun-
si asemansa uhatuksi Irakin epävakau-
den vuoksi. Myös toisella ja kolmannel-
la kerralla aktivoija oli Turkki, joka vuon-
na 2012 aktivoi artiklan kahdesti. Ensin 
kesäkuussa, kun turkkilainen sotilasko-
ne ammuttiin alas Syyrian rajalla ja toi-
sen kerran lokakuussa, kun Syyriasta tul-
lut hyökkäys tappoi viisi siviiliä Turkissa. 
Viimeisin kerta, kun artiklan mukainen 
konsultaatio on kutsuttu kokoon on tältä 
vuodelta, kun Puola, Latvia ja Liettua ak-
tivoivat sen Krimin kansanäänestyksen ja 
sitä seuranneen Venäjän anneksaation, 
käytännössä sotilaallisen haltuunoton 
jälkeen maaliskuussa.

Viides artikla on sopimuksen casus foede-
ris-pykälä, joka luo sopimuksen allekir-
joittajamaille yhteispuolustusvelvoitteet 
yhden sopimusmaan jouduttua hyökkä-
yksen kohteeksi. Viidennen artiklan mu-
kaan provosoimaton hyökkäys jotain NA-
TO-maata kohtaan velvoittaa kaikki muu-
ta NATO-maat puolustamaan hyökkä-
yksen kohteeksi joutunutta maata kaikin 
keinoin. Artikla on aktivoitu yhden kerran 
NATOn historiassa, kun 12.9.2001 Yhdys-
vallat aktivoi sen World Trade Centeriin 
kohdistuneiden terrori-iskujen jälkeen. 
NATO on siis sotilaallisena työkaluna ak-
tivoitunut toden teolla vasta 2000-luvulla.

NATO-maat
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NATO LAAJENEE KOOSSA JA 
TOIMIVALTUUKSISSA

NATO laajeni vuonna 1990, kun Saksa 
yhdistyi ja entiset Itä-Saksan alueet liit-
tyivät sen mukana organisaatioon. Neu-
vostoliiton viimeisen presidentin Mi-
hail Gorbatshovin mukaan yhdistyneen 
Saksan annettiin liittyä NATOon, kos-
ka länsimaat olivat keskusteluissa luvan-
neet että NATO ei laajene itään. Asias-
ta ei kuitenkaan tehty sopimusta, joten 
1999 Puola, Tsekki ja Unkari otettiin jä-
seniksi. Balkanin maat sekä Bulgaria, Ro-
mania, Slovakia ja Slovenia liittyivät viisi 
vuotta myöhemmin ja viimeisimpinä Al-
bania ja Kroatia otettiin organisaatioon 
vuonna 2004.

Ensimmäiset kylmän sodan jälkeiset so-
tatoimet liittouma teki nk. humanitaa-
risen intervention nimellä Serbiaa vas-
taan Kosovossa. Yli 600 miljoonan dolla-
rin sotatoimet eivät vaatineet liittoumal-
ta edes lisäbudjettia. Yhdysvaltojen ak-
tivoitua viidennen artiklan vuonna 200I 
NATO hyökkäsi Afganistaniin ja miehit-
ti sen terrorismin vastaisen sodan nimel-
lä. Viimeisin NATOn lipun alla tehty in-
terventio oli Libyan sisällissodassa ka-
pinallisten puolesta. Kosovon sota teki 
puolustusliitosta hyökkäysliiton, jonka 
Libyan kampanja vakiinnitti ja Afganis-
tanin sota teki siitä miehittäjävallan. Kai-
kissa näissä sodissa pääosa uhreista on 
ollut siviilejä.

Oman käsityksensä mukaan NATO on 
maailman paras rauhanorganisaatio. Tu-
tustuttaessa NATOn historiaan huomaa 
kuitenkin pian, että puheet puolustuslii-
tosta, puhumattakaan rauhanorganisaa-
tiosta, ovat vain sanahelinää. NATOn jä-
seninä ovat olleet niin Salazarin Portuga-
li kuin junttajohtoinen Kreikkakin, joten 
ihmisoikeuksien puolustamisesta orga-
nisaatiossa tuskin on kyse. Keinoina ter-
rorin tukeminen, hyökkäyssota, miehitys 
ja ydinaseet eivät yleensä kerro rauhan-
omaisista aikeista, olivatpa puheet min-
kälaisia tahansa.

ANTTI J. SIPILÄ.

Operation Unified Protector. NATOn humanitaarinen interventio Libyassa.
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Al-Qaidaan kytköksissä olevien ääri-isla-
mistien isku satiirilehti Charlie Hebdon 
toimitukseen järkytti ihmisiä ympäri Eu-
rooppaa. Hyökkäystä on käsitelty useista 
näkökulmista, joten yksityiskohdat ovat 
kaikkien tiedossa. Iskun sijaan keskityn 
sitä seuranneeseen reaktioon. Jos isku 
oli huolestuttava, niin antimilitaristisesta 
näkökulmasta sitä seurannut reaktio oli 
moninkertaisesti huolestuttavampi.

ANTITERRORISMI JA SANANVAPAUS 
– EUROOPPA EI OLE NIIN 
PUHTOINEN KUIN ANNETAAN 
YMMÄRTÄÄ

Charlie Hebdon tapaus ylitti muutamas-
sa tunnissa oman erityisyytensä, ja siitä 
tuli universaali taistelu sananvapauden 
ja demokratian puolesta. Tuntuu kuiten-
kin, että samalla kriittinen analyysi “sa-
nanvapauden ja demokratian” todellisis-
ta uhkakuvista unohtui. Kun sensaatio-
hakuinen media kiinnittää huomiomme 
yksittäiseen iskuun, siirrämme katseem-
me pois sieltä missä poliittisista vapauk-
sista jatkuvasti taistellaan.

Valtiot käyttävät iskua oikeutuksena 
omalle militarisoitumiselleen, ja pyrkivät 
kaventamaan poliittisia vapauksia sanan-
vapauden nimissä. “Terrorismin vastais-
ta” kontrollia on oikeastaan laajennet-
tu systemaattisesti jo talouskriisin alusta 
lähtien, ja sitä on käytetty lähinnä taval-
lisia kansalaisia vastaan: 2012 Lontoon 
olympialaisten aikaan kaupunki muutet-
tiin sota-alueeksi ja kansalaisoikeuksia 
mitätöitiin. Kreikassa  terrorismilainsää-
däntöä laajennettiin varta vasten protes-
tiliikkeiden tukahduttamiseksi. Espanjas-
sa säädettiin “suukapulalaki”, joka krimi-
nalisoi hallituksen vastaiset protestit.

Näitä esimerkkejä riittää viime ajoilta lo-
puttomiin, sillä pitkästä aikaa Euroopas-
sa poliittisia vapauksia kavennetaan sys-

temaattisesti – usein juuri antiterrorismin 
nimessä. Unkari alkaa muistuttamaan jo 
täysiveristä fasistivaltaa, jossa myös leh-
distö on hallitsevan Fidesz-puolueen 
hallinnassa. Lienee sanomattakin selvää, 
että käsitys Euroopasta sananvapau-
den ja demokratian airuena, jossa ääri-
islamistien isku oli “ennenkuulumaton 
hyökkäys sananvapautta vastaan”, on 
todellisuudesta vieraantunut.

Iskua seuranneessa medianarratiivissa ei 
ole ollut sijaa poliittisten vapauksien laa-
jentamiselle, vaan vahva “euronationa-
listinen” reaktio on ennemminkin legiti-
moinut valtioiden autoritääristä kehitystä. 
Nyt on tärkeää, että ihmiset kiinnittävät 
katseensa omien hallitustensa toimiin, ei-
vätkä tuudittaudu iskun aiheuttaman jär-
kytyksen jälkeiseen arkiseen apatiaan.

MILITARISTISEN, KSENOFOBISEN 
ANALYYSIN VALTAVIRTAISTUMINEN

Vaikka iskun tekijät olivat ranskalaisia, 
joista tiedettiin ainoastaan yhteys ääri-is-
lamistiseen Al-Qaida-järjestöön, kääntyi 
keskustelu nopeasti rasistiseen analyy-
siin “eurooppalaisista” arvoista ja koko-
naisten kulttuurien “yhteentörmäykses-
tä”. Julkisen sanan neuvoston puheen-
johtaja Risto Uimonen tiivisti sen kah-
teen virkkeeseen: “Tämä on demokra-
tialle ja sananvapaudelle todella kova 
isku. Siinä kohtaavat kaksi demokratiakä-
sitystä, länsimainen ja islamilainen, jotka 
eivät ole yhteen sovitettavissa.“

Tällainen ajatus homogeenisistä, staat-
tisista, toisistaan irrallaan olevista ja yh-
teensovittamattomista kulttuureista ei 
vastaa verkottuneen maailman todelli-
suutta, jossa kulttuuriset vaikutteet kier-
tävät nopeasti ja sekoittuvat toisiinsa, 
vaan ennemminkin 1970-luvulla kehitet-
tyä rasistista “etnopluralismia”. Ajatus 
on myös vaarallinen, sillä se johtaa ka-

tastrofaalisiin päätelmiin: kun konserva-
tiivit kuvittelevat militantin poliittisen is-
lamismin syntyvän “islamilaisesta kult-
tuurista”, he päätyvät vaatimaan milita-
ristisia interventioita, joilla “vierasta kult-
tuuria” manipuloidaan.

Todellisuudessa ääri-islamistiset terro-
ristiryhmät eivät ole syntyneet yksistään 
länsimaiden ulkopuolella, vaan sotilaalli-
sessa vuorovaikutuksessa länsimaiden ja 
hyökkäysten kohteiden välillä. Ne eivät 
myöskään edusta “islamilaista kulttuu-
ria” – joka on todellisuudessa lukuisten 
erilaisten kulttuurien kirjo – vaan hyvin 
fundamentalistista uskontulkintaa yhdis-
tettynä sissiorganisaatioille tyypilliseen 
soturi- ja johtajakulttiin.

Otetaan esimerkiksi Charlie Hebdon 
hyökkääjien historia: 1.) He ovat rans-
kalaisia, joiden vanhemmat ovat kotoi-
sin Ranskan entisestä siirtomaasta Alge-
riasta. 2.) He radikalisoituivat 2000-luvun 
alussa Yhdysvaltain hyökätessä Irakiin 
3.) Heidän terrorismiyhteytensä ovat Al-
Qaidan Lähi-idän ryhmiin, jotka ovat lä-
hes kaikki syntyneet Yhdysvaltain miehi-
tyksen seurauksena. Jos lähdemme vie-
lä yhteen “sotaan ääri-islamisteja vas-
taan”, voimme olla varmoja että Kouas-
hin veljeksiä tulee kasvamaan vuosi toi-
sensa jälkeen enemmän.

VASTAKKAINASETTELU, JOSSA EI 
OLE MITÄÄN VOITETTAVAA 

Al-Qaidan provosoimalla vastakkainaset-
telulla ei ole kuin kaksi voittajaa, jotka 
molemmat edustavat fanaattista väkival-
taa ja militarismia puhtaimmillaan: mili-
tantit poliittisen islamismin ryhmät (ISIS ja 
Al-Qaida) ja eurooppalainen äärioikeisto. 
Molemmat ryhmät elävät toistensa väki-
vallasta ja ovat kohdanneet saman ongel-
man: suurin osa muslimeista ei ole kiin-
nostunut poliittisesta islamismista, puhu-
mattakaan radikaalista toiminnasta.

Äärioikeiston poliittinen strategia on pe-
rustunut populistisella maahanmuutto-
”kriittisyydellä” ratsastamiseen: yhteis-
kunnallisista ongelmista voidaan syyttää 
maahanmuuttajia ainoastaan niin pit-
kään, kuin tämän kaltaisia iskuja tapah-
tuu. “Ranskan on ryhdyttävä sotaan ääri-
islamisteja vastaan, koska he ovat sodas-
sa meitä vastaan”, julisti Ranskan fasis-
tipuolueen National Frontin johtaja Ma-
rine Le Pen. Samana päivänä Ranskas-
sa levisi väkivallan aalto muslimeita koh-
taan, ja sitähän terroristit haluavatkin.

Iskun jälkeen valtavirtaistui analyysi, jota 
muun muassa Lähi-idän tutkija Juan Cole 
edustaa: Al-Qaidan iskun strateginen ta-
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voite on kärjistää ranskalaisten muslimi-
en ja ei-muslimien välejä, jotta muslimei-
den kohtaama syrjintä johtaisi heidän ra-
dikalisoitumiseen ja kääntymiseen mili-
tanttiin islamistiseen toimintaan. Myyt-
tistä kulttuuripuhtautta haikailevat ää-
rioikeistolaiset ja uskonnolliset funda-
mentalistit tarvitsevat väkivallan ja etnis-
ten konfliktien kärjistymistä yhtä kipeäs-
ti, sillä muuten heidän “etnopluralistisel-
ta” maailmankuvaltaan putoaisi sen vä-
häinenkin pohja. 

Nämä ryhmät eivät saa rekrytoitua ih-
misiä muuten kuin lietsomalla etnistä vi-
haa väkivaltaisilla iskuillaan. Jos suuret 
ihmisjoukot hyväksyvät äärioikeiston ja 
Al-Qaidan puheet “kulttuurien yhteen-
törmäyksistä”, on suuri vaara että syn-
tyy molemminpuolisen väkivallan kierre, 
joka ruokkii itseään. Nämä ryhmät toki 
nauttivat väkivallasta, mutta ristitules-
sa tulee loukkaantumaan ja kuolemaan 
lukemattomia muslimeja, maahanmuut-
tajia, “vasemmistolaisia”, feministejä ja 
muita sivullisia, jotka eivät halua alistua 
heidän väkivaltaisen “yhteentörmäyk-
sensä” välikappaleiksi.

YHTEENVETO UHKAKUVISTA

Kulttuuristen fundamentalistien laajene-
va konflikti. On suuri uhka, että uskon-
nolliset fundamentalistit ja äärioikeisto-
laiset onnistuvat molemminpuolisella 
väkivallalla kärjistämään etnisen konflik-
tin ja valtavirtaistamaan oman “yhteen-
törmäyksensä”. Kun militarismi kytkey-
tyy vahvasti väkivaltaa ihannoiviin fasis-
tisiin liikkeisiin ja molemminpuoliseen 

ksenofobiaan, on antimilitaristien olta-
va aktiivisia näiden liikkeiden ja rasismin 
vastaisessa työssä.

Jälleen uusi hyökkäyssota. “Terrorismin 
vastaista” sotaa on käyty nyt jo ties kuin-
ka monen valtion alueella, ja se on joh-
tanut ainoastaan molemminpuolisen ter-
rorin moninkertaistumiseen. Nyt on kor-
kea aika oppia virheistä ja luopua toimi-
mattomiksi havaituista sotilaallisista in-
terventioista.

Euroopan militarisoituminen anti-terro-
rismin nimissä. Anti-terrorismi on milita-
rismin muodoista kaikkein salakavalin, 

sillä se kolonisoi koko yhteiskunnallisen 
elämän kentän. Sananvapaus ei ole ai-
noa poliittinen vapaus, joka tällä hetkel-
lä on vaakalaudalla: laajentamalla “ter-
rorismin vastaista” lainsäädäntöä luopui-
simme vapaaehtoisesti monista muista-
kin keskeisistä vapauksista, kuten vapaas-
ta liikkuvuudesta, yksityisyydensuojasta 
ja oikeusturvasta. Terrorismi ei katoa vaik-
ka luopuisimme kaikista oikeuksistamme, 
mutta yhteisömme muuttuisivat totalita-
ristisiksi dystopioiksi. Jos luovumme oi-
keuksistamme vapaaehtoisesti, niin terro-
ristit voivat julistautua voittajiksi.

HENRI SULKU



Elli Kytömäki (toim.): 

Ei ydinaseille! 
Suomalaisen 
aktivismin   historia 
(Into, 2014)

Kirja koostuu kahdesta osasta. Ensim-
mäisessä osiossa Elli Kytömäki selvittää 
suomalaisen ydinasekeskustelun histori-
aa kronologisesti 50-luvulta nykypäivään 
sadankomitealaisesta  näkökulmasta. Kir-
jan toinen osa on uudelleenjulkaisu vuon-
na 1963 ilmestyneestä pamfletista ”Front 
mot Kärnvapen”, joka sisältää seitsemän 
kirjoittajan lyhyitä artikkeleita koskien 
ydinasepolitiikkaa, ydinaseiden vaikutuk-
sia ja niiden synnyttämiä uhkakuvia.

Kirjan parasta antia on sen helppolukui-
suus. Tiivistämisellä on onnistuttu luo-
maan kärsimättömällekin lukijalle yleis-
katsaus vaikeaan aiheeseen. Myös kuva-
us Helsingissä vuonna 2013 järjestetys-

tä Nuclear exists -konferenssista on mie-
lenkiintoinen. Kirjan ensimmäisen osion 
tarkasti tehdystä lähdeluettelosta löytyy 
kosolti mielenkiintoista kirjallisuutta niil-
le, jotka haluavat syventyä ydinaseprob-
lematiikkaan.

Erikoista teoksessa on, että Kytömä-
en kirjoittama osio on suomeksi, mut-
ta toinen osa kirjasta on päätetty jättää 
kääntämättä ja julkaista alkuperäiskie-
lellä ruotsiksi. On valitettavaa, ettei sitä 
ole haluttu kirjaa varten suomentaa, sillä 
”Front mot Kärnvapen” sisältää iästään 
huolimatta edelleen ajankohtaisia huo-
mioita ja olisi ansainnut päästä laajem-
man lukijakunnan tietoon suomenkieli-
senä käännöksenä.

Kirjassa käydään tiivistetysti läpi suoma-
laisen ydinaseiden vastaisen liikehdin-
nän lyhyen historian pääkohdat: 60-lu-
vun alun herääminen ydinaseiden mää-
rän ja tuhovoiman valtavaan kasvuun, 
Ydin-lehden perustaminen saman vuosi-
kymmenen lopulla, 70-luvun linjaerimie-
lisyydet ja 80-luvun alun Suomen oloissa 
massiiviset, mutta tuloksettomat rauhan-
marssit euro-ohjuksia vastaan. 90-luvun 
ja 2000-luvun ydinasevastainen aktivis-
mi ohitetaan kirjassa vain lyhyillä mainin-
noilla kahdesta kansainvälisistä kansa-
laisjärjestöjen yhteistyöfoorumista Abo-
lition 2000-liikkeestä ja  ICANnista, jot-
ka oikeastaan ovat olleet vuonna 1970 
solmitun Ydinsulkusopimuksen toteutu-
misen seuranta-organisaatioita. 

Kirjan otsikon perusteella olisi voinut 
odottaa, että vuoden 1996 kansainväli-
sen tuomioistuimen yksiselitteinen lau-
sunto koskien ydinaseiden käyttöä ja 
niillä uhkaamisen lainvastaisuutta olisi 
ansainnut maininnan. Kyseinen lausunto 
sai liikkeelle ydinaseiden vastaiselle kan-
salaistottelemattomuudelle ja kansalais-
ten ydinasetukikohtatarkastuksille pe-
rustuvan aallon Euroopassa.  

Suomalaisia toimi aktiivisesti sekä Britan-
nian ydinsukellusveneitä vastustavassa 
Trident Ploughshares -kampanjassa että 
belgialaisessa Eurooppaan sijoitettujen 
ydinaseiden vastaisessa kampanjassa. 
Edellinen kampanja sai Sadankomitean 
rauhanpalkinnonkin vuonna 1998. Näi-
den koko 2000-luvun hyvin voimissa ol-
leiden eurooppalaisten ydinaseiden vas-
taisten kampanjoiden tukijana ja aktiivi-
sena toimijana on Suomessa ollut Aseis-
takieltäytyjäliitto. Nämä tärkeät vaiheet 
suomalaisessa ydinaseiden vastaisessa 
aktivismissa ovat valitettavasti kokonaan 
unohtuneet kirjasta pois. 

JUSSI HERMAJA
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Maailma terveysjärjestö WHO:n mukaan 
virukseen on kuollut yhteensä yli 8800 
ihmistä Guineassa, Sierra Leonessa ja Li-
beriassa. Pahiten epidemiasta kärsineet 
maat taistelevat jatkuvasti viruksen le-
viämistä vastaan. Ne ovat lisäksi joutu-
neet uuden ongelman eteen: Asiantunti-
jat arvioivat yli miljoonan ihmisen alueel-
la olevan ruoka-avun tarpeessa.

Espanjalainen ekologisten järjestöjen 
liitto Ecologistas en Acción on sanonut, 
että Ebola-epidemia on yksi esimerkki fi-
nanssimahtien ehdoilla toimivan maail-
manjärjestyksen seurauksista. Epätasa-
arvoinen ja epäoikeudenmukainen voi-
mavarojen jakautuminen estää kehitystä 
useissa maissa. Seurauksena on ollut nii-
den joutuminen alttiiksi taudeille ja ter-
rorismille..  

SOTIAVOIMIN VIRUSTA VASTAAN

Afrikan mantereella Ebolan leviämiseen 
on vastattu lähettämällä paikalle aseis-
tettuja joukkoja.

Reaktio on esimerkki militaristisesta ide-
ologian mukaan toimimisesta. Militaristi-
sen ideologian mukaan armeija on olen-
nainen osa toimivaa yhteiskuntaa. Sa-
moin militarististen arvojen ja käyttäyty-
misen korostaminen siviiliyhteiskunnas-
sa omaksuttujen mallien kustannuksella 
on olennainen osa tätä ideologiaa, joka 
arvostaa auktoriteettia, kuria, hierarkiaa, 

tottelevaisuutta, yksituumaisuutta ja ylis-
tää voimankäyttöä konfliktien ratkaise-
misessa.

Kuten kansainvälisten suhteiden tutki-
ja, professori Jordi Calvo asian ilmai-
see: ”Kriisi alkoi maaliskuussa 2014 ja 
kansainvälinen terveysjärjestö WHO ju-
listi alueelle hätätilan elokuussa. Koko 
alueella on ollut vain yksi kansalaisjär-
jestö, MSF, joka on ottanut vastuulleen 
60% Ebola-potilaille varatuista sairaspai-
koista. Paikalle tarvittaisiin nelinkertai-
nen määrä voimavaroja nykyiseen ver-
rattuna.” …Ja paikalle lähetetään soti-
laita, joiden tehtäväksi on vieläpä annet-
tu - rakentaminen.

Herää kysymys, ovatko nämä ihmiset, 
jotka on koulutettu tappamaan, oikean-
laisia henkilöitä olemaan Afrikassa rat-
kaisemassa syntynyttä kansanterveydel-
listä hätätilaa? Mitä etuja Yhdysvalloil-
la on suojeltavanaan Afrikan mantereel-
la? Mikä on Yhdysvaltojen edun mukais-
ta Afrikassa?  

Armeijoiden perustehtävänä  on puo-
lustaa rikkaiden intressejä ja näin ollen 
myös puolustaa näiden 

toimia rajoista riippumatta, esimerkiksi 
tarjoamalla logistista apua luonnonvaro-
jen häikäilemättömälle hyväksikäytölle. 
Tämä saattaa olla tarpeellista kapitalis-
tisen kehitysmallin ylläpitämiseksi, mut-

ta sivuvaikutuksena se tuhoaa ihmiselä-
miä ja elämänmahdollisuuksia planeetal-
lamme. Juuri näin on nyt käymässä Afri-
kan suhteen.

Tällä välin hallitukset uudelleenkohden-
tavat voimavarojaan pois terveyden-
huollosta, koulutuksesta, sosiaalipalve-
luista ja asumisesta -yksinkertaisesti kai-
kista ihmisen perustarpeista- osoittaak-
seen varat asevoimille, joiden toimialaa 
on laajennettu “humanitaarisilla ulko-
maanoperaatioilla”. Näiden  operaatioi-
den tehtävänä on olla savuverhona peit-
tämässä sitä,  keiden etuja armeijat to-
dellisuudessa palvelevat.

Tilanne, jossa ihmisten todelliseen tur-
vallisuuteen -perustarpeisiin- tarkoitetut 
varat on ryöstetty asevoimien päämää-
riä palvelemaan, voi hyvin synnyttää so-
siaalisesti räjähdysherkkiä tilanteita. Loo-
gisesti armeija kutsutaan silloin paikalle. 
Asujaimisto joutuu tällöin rakenteellisen 
väkivallan kohteeksi, ainoina mahdollisi-
na pelastajinaan asevoimat, jotka olivat 
alunalkaen syyypäitä tilanteen ongelmi-
en puhkeamiseeen. Sotatalouden näkö-
kulmasta kysymyksessä on win-win tilan-
ne, jossa armeijan rooli on esittää tuho-
polttaja-palomiestä humanitaarisuuden 
kaapuun kietoutuneena.

Siten 3000 sotilaan lähettäminen Ebo-
la-alueelle ei ole mikään ratkaisu ongel-
maan, vaan pelkkä propagandayritys 
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Turkin valtion kurdeja vastaan käymän 
sodan lukemattomien ihmishenkien me-
netysten jälkeen Turkki on aloittanut 
prosessin, jota se itse kutsuu “ratkaisu-
prosessiksi”. Prosessin kuvaillaan ole-
van  askel kohti dialogia kurdiliikkeen 
kanssa. Vuonna 2009 alkaneen proses-
sin odotettiin vuosia tuovan “rauhan” 
alueelle, mutta valtio ei lopettanut to-
tuttua tapaansa luoda rauhaa asein, tan-
kein ja pommein. Esimerkiksi Roboskis-
sa 34 kurdikyläläistä kuoli Turkin ilma-
voimien pommituksessa. Vaikka niin sa-
nottu “tulitauko” oli julistettu ja jotkin 
aseistetut ryhmät olivat vetäytyneet ra-
jojen ulkopuolelle, hyökkäykset kurdivä-
estöä vastaan ovat jatkuneet koko pro-
sessin ajan kurdialueilla.  Hautajaiset jat-
koivat tulemistaan koteihin. Kuolleet ei-
vät aina menehtyneet sotatantereella, 
vaan myös kaduilla santarmien hyökkä-
yksissä. 

SOSIAALINEN MUODONMUUTOS JA 
ROJAVA: ISISin KOHDE

Syyrian rajojen käytännössä siirryttyä 
neljä vuotta kestäneen sisällissodan 
seurauksena ja ISISin valloitettua Mosu-
lin (joka on Irakin yksi suurimmista kau-
pungeista), myös raja Turkin kanssa 
on  muuttunut. ISISin “pysäyttämätön” 
edistyminen on ollut ylivoiman selkein 
merkki, joka on herättänyt huolta alu-
eella. Tässä tapauksessa “pysäyttämät-
tömyys” näkyi meille raiskattuina naisi-
na, irtileikattuina sotaorjien päinä, orja-
kauppana ja mailtaan häädettyinä ihmi-
sinä.

Kun ISISin hyökkäys sosiaalista muutos-
ta kohtaan keskittyi Kobanêen, samaan 
aikaan vastarinta kasvoi. Kobanê ei ole 
vain kaupunki, joka yrittää pysyä pystys-
sä ISISin uhkaa vastaan, vaan siitä on tul-

lut toivon symboli sosiaaliselle vallanku-
moukselle alueella. Hyökkäyksen hetkel-
lä heistä, jotka kamppailivat Kobanêssa, 
tuli niitä jotka kamppailevat uudenlaisen 
elämän puolesta.

KOBANÊ  “RAUHANPOLITIIKAN” 
TAKANA

Tähän mennessä kolme kuukautta kestä-
nyttä kamppailua Kobanen puolesta tu-
etaan monin tavoin sosiaalisen opposi-
tion keinoin ja pitämällä huolta, että vas-
tarintaa käyvien ihmisten ääni pääsee 
kuuluviin yli rajojen. Yhteinen ääni ja yh-
teinen kamppailu nostaa päätään valtioi-
den lisääntyviä sotia ja massamurhia vas-
taan. 

Rojavaa ja Kobanêa kohtaan tehdyt 
hyökkäykset toimivat pohjana lännen 
”rauhanturva” propagandalle kuukausi-
en ajan ja samalla Turkki käytti hyökkä-
yksiä oikeuttaamaan ”unelmansa saat-
taa alueelle rauha yli rajojen”.  Parla-
mentti hyväksyi lokakuussa lain, jon-
ka myötä Turkki valmistautui lähettä-
mään omat sotavoimansa toiselle puo-
lelle rajaa ja saattamaan raja-alueelle 
sotatilan. Suruçin rajanylityspaikan por-
tit ovat suljettuina sotaa paenneille ih-
misille, mutta avoimina tukemaan aseis-
tettuja joukkioita. “Rauhaa tuovat” so-
tilaat kohdistettiin kymmeniä tuhansia 
pakenevia Kobanên asukkaita vastaan, 
ja ensimmäistä kertaa sitten 1990-lu-
vun sotatilalaki asetettiin alueille. Kym-
meniä kaduilla olevia ihmisiä, jotka toi-
mivat Kobanêssa selviytyjien äänenä ja 
tukena heille jotka kamppailevat rajalla, 
murhattiin poliisien hyökkäyksissä ja so-
tilaiden luodeilla.

Samalla kun sota vaikuttaa niin rajan 
“tällä puolen” kuin Kobanêssa, ja mene-

Yhdysvalloilta, joka investoi suunnatto-
mia summia asevoimiinsa, muttei osaa 
muulla tavoin ratkaista syntyviä koflikteja 
ja hätätilanteita. Ei ole tarkoituksenmu-
kaista lähettää aseellisia joukkoja torju-
maan epidemiaa: viruksen saastuttamil-
la alueilla tarvitaan hoitohenkilöstöä ja 
muita resursseja joilla epidemia voidaan 
kukistaa. Aseet ja armeijat eivät ole niin-
kään tarpeen.

VÄKIVALLAN HINTA

Obama lähetti aseelliset joukot alueelle 
omien sanojensa mukaan “hävittämään 
Ebola ja rakentamaan tiloja sairaiden 
hoitoa varten.” Asevoimien käyttäminen 
on taloudellisesti kalliimpaa ja kestämä-
töntä, lisää, yhteiskunnan militarisaa-
tiota ja legitimisoi asevoimia. Tämä luo 
kulttuuria, jossa väkivalta nähdään kon-
fliktinratkaisukeinona ja joka poliittises-
ti kääntää huomion pois todellisista on-
gelmista, joita ratkaisemaan asevoimat 
alunperin tuotiin paikalle. 

Epäoikeudenmukaisuus ja rakenteelli-
nen väkivalta ovat niitä todellisia ongel-
mia. Tuloksena tapahtumaketjusta on li-
sää kurjuutta ja sortoa, vähemmän lä-
pinäkyvyyttä, lisää rahaa sotatalouteen 
sekä väkivaltaisen ja epäoikeudenmu-
kaisen järjestyksen säilyttäminen.

Antimilitarististen ja väkivallan vastaisten 
järjestöjen on puolustettava toisenlaista 
tapaa tehdä politiikkaa, uudenlaista aja-
tusmallia turvallisuudesta ja vastattava 
erityisesti Ebola-epidemian kaltaisiin hä-
tätilanteisiin kun kyse on kansainvälisen 
solidaarisuden kohdentamisesta.

Aseelliselle väliintulolle ei pidä antaa ti-
laa kun ihmisten terveys ja tautien leviä-
minen on kyseessä. Meidän on jatketta-
va vaatimuksia sotilastukikohtien sulke-
miseksi kotimaissamme ja edistettävä 
väkivallattomien konfliktinratkaisumene-
telmien käyttääonottoa. Rakenteelliselle 
väkivallalle on saatava loppu. Tämä ol-
koon meidän maailmansotamme.

Ebola on vain tekosyy Afrikan militari-
soinnin jatkamiselle ja joukkojen lähettä-
miselle turvaamaan alueita joissa on pal-
jon luonnonvarateollisuutta ja puolusta-
maan rikkaiden etuoikeuksia alueiden 
väestön elintason, jopa eloonjäännin 
kustannuksella. Militarisaatio on Ebolaa-
kin tuhoisampi virus. Rokottakaamme it-
semme valheita vastaan ja paljastakaam-
me totuus.

 
KIRJOITTAJA. KOLDOBI VELASCO
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tykset kasvavat päivä päivältä, myös so-
taa vastustavat äänet saavat voimaa. Ih-
misiä alueen kaikilta neljältä suunnalta 
menee Kobanên rajalle saadakseen ai-
kaan ihmisketjun ja rakentaakseen tur-
valinjan, mutta valtion armeija ja poliisi 
jatkavat hyökkäyksiään rikkoakseen tä-
män solidaarisuuden ilmentymän. Vaik-
ka valtiot itse piirtämiensä rajojen taka-
na suunnittelevat uusia sotia ”turvalli-
suuspolitiikan” verukkeella ja uusia mas-
samurhia “rauhan asettamisen” nimis-
sä monet nousevat vastustamaan näi-
tä menettelyjä, piirrettyjä rajoja ja uusia 
valmisteilla olevia massamurhien näyttä-
möitä.

IHMISET KOBANÊN PUOLESTA

Aseistakieltäytyjäliike näillä alueilla on 
seissyt sotaa vastaan ja elämän puolesta 
vuosien ajan. Ihmiset, jotka vastustavat 
sisarusten verenvuodatusta, kuolemaa 
ja tappamista, ovat tehneet niin jo vuo-

sia.Vaikka valtiovalta on yrittänyt mur-
taa aseistakieltäytyjien vastarinnan sul-
kemalla heitä sotavankiloihin, alistamal-
la ja kidutttamalla, aseistakieltäytyjät ei-
vät ole luovuttaneet. He ovat jatkaneet 
elämän puolustamista.

Aseistakieltäytyjät ovat toistaneet kan-
tansa jokaisen uuden “rajan ylittävän 
operaation”, sotaan valmistautumisen 
ja valtion sotilaiden ja asevoimien avul-
la toteuttaman massamurhan yhteydes-
sä: Tässä on syy miksi kieltäydymme, ja 
syy miksi jatkamme kieltäytymistä. Irakin 
“vapautusoperaation”, lukemattomien 
Gazan pommituksien, jokaisen Robos-
kiin pudotetun pommin hetkellä oma-
tunnot kieltäytyivät tarttumasta valtion 
käsinä toimiviin aseisiin ja kieltäytyivät 
olemasta osallisena suunnitelluissa so-
dissa.

Kun “toisella” puolella rajaa tuhannet 
vastustavat tappajajoukkioita ja valtioi-

ta, jotka tekevät yhteistyötä tappajien 
kanssa suunnitellen massamurhia, ”täl-
lä” puolella aseistakieltäytyjät saattavat 
äänensä kuuluviin tukeakseen vastarin-
taa ja kannustaakseen kamppailuun va-
pauden puolesta.

Sen jälkeen, kun poliisi murhasi Hakan 
Baksurin keskellä katua, valtion tukemat 
”kylävahdit” murhasivat Necmett Çeli-
kin ja kahdeksanvuotias Remezan Roja-
vasta kuoli sotilaan luodista Qamişlon 
rajalla, omatuntomme asettuivat vasta-
rintaan.

Eri puolella aluetta useat ihmiset, jot-
ka tuomitsevat hyökkäykset Kobanêa 
vastaan ovat lähteneet kaduille: valtion 
väkivaltakoneisto yrittää pelotella hei-
dät pysymään poissa. Näiden alueiden 
aseistakieltäytyjät, antimilitaristit ja muut 
sotaa vastustavat kieltäytyvät uskomasta 
valtion valheita sen pyrkimyksistä tuoda 
”rauha” rajoille.

Ihmiset vastustavat ISISiä, joka on luotu 
väkivaltaa ja massamurhia varten; valtion 
ammustoimituksia, joilla pohjustettaisiin 
uusia massamurhia; ovien sulkemista 
niiltä, jotka haluavat paeta sodalta; san-
tarmien hyökkäyksiä niitä kohtaan, jotka 
kamppailevat elämänsä puolesta; tyran-
niaa niitä vastaan, jotka on pakotettu jät-
tämään kotinsa, kylänsä ja maansa jou-
tuen muuttamaan; naisten orjuuttamis-
ta; lasten murhaamista taivaalta satavil-
la pommeilla ja parlamentin hyväksymää 
lakia ”rauhan tuomisen” valheella – kaik-
kia massamurhien näyttämöjä, joita val-
mistellaan.

Ääni, joka nousee niin Kobanêsta kuin 
täältäkin on rauhan, ei sodan ääni. Se on 
ennusmerkki uudelle elämälle ilman ra-
joja.

KIRJOITTAJA: MERVE ARKUN
KÄÄNNÖS: PAAVO KOLTTOLA   
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Milloin ja minkä ikäisenä suoritit siviili-
palveluksen?
Olin 18-19-vuotias kun vuonna 1998 
aloitin siviilipalveluksen.

Miten päädyit sivariin?
Kutsunnoissa valitsin kohteen jonne 
mennä. Olin menossa jääkäriksi Veka-
rajärvelle, mutta myöhemmin ilmoittau-
duin siviilipalvelusmieheksi lomakkeella.

Työpaikkasi ja työtehtäväsi siviilipalve-
lusaikana?
Olin Kaapelitehtaalla toimistotyöntekijä-
nä. Autoin PopZoota, firmaa joka vuok-
rasi kaapelitehtaan suuria esiintymis- ja 
näyttelytiloja ja jonka konttori oli samas-
sa toimistossa kuin Kaapelitehtaan. Käy-
tännössä työtehtäväni oli vahtimestarin, 
siivoojan, rakentajan ja roudarin työteh-
tävät. Tein kaikkea mitä PopZoon tar-
ve oli.   

Mitä töitä olet tehnyt sivarin jälkeen?
Opiskelin kuvataiteilijaksi, taiteen mais-
teriksi 2013 Aalto-yliopistosta. Olen 
opettanut nuoria ja aikuisia kyseiseen 
ammattiin. Sen lisäksi olen tehnyt kuvi-
tuksia Turun Sanomille sekä muille yri-
tyksille, olen suunnitellut logoja ja olen 
tarjonnut dementoituneille vanhuksille 
piirustus -ja kädentaitojen kurssia Turus-
sa. Vuodesta 2007 myin Apple-tietoko-
neita kahden eri jälleenmyyjän leivissä. 
Olen myös työskennellyt Applen viral-
lisessa huollossa huoltotöiden vastaan-
ottajana. Nykyään teen täysipäiväises-
ti taidetta.

Miten siviilipalveluksen suorittaminen 
on vaikuttanut työpaikan saantiin?
Kaapelitehtaalla näin runsaasti näytte-
lyitä ja taidetta, ja samalla pääsin konk-
reettisesti seuraamaan ja ripustamaan 

näyttelyitä, joka lisäsi kiinnostustani ku-
vataiteilijan ammattiin. Opiskelemaan 
Turun ammattikorkeakoulun kuvatai-
teen koulutusohjelmaan pääsin siviili-
palvelusaikana ja Kaapelitehtaan työn-
tekijät tukivat minua hakemisen aika-
na. Myös osa Kaapelitehtaan työnteki-
jöistä on jäänyt hyviksi ystävikseni. Näin 
myös kansainvälistä taiteellista toimin-
taa auttaessani makedonialaista tai-
teilijaa Krunislav Stojanovskia ja ystä-
vyyssuhteeni häneen on säilynyt. Kävin 
myös kursseilla Kaapelitehtaalla suori-
tuskauteni aikana.

Oliko siviilipalveluksesta hyötyä?
En näe että siviilipalveluksesta olisi mi-
nulle ollut hyötyä, mutta uskon että pal-
velukohteelle oli paljonkin hyötyä mi-
nun ollessa siellä. Vakaumukseni kuiten-
kin pasifistina on kasvanut.   

Mieleen jäänyt tapahtuma tai sattumus 
siviilipalvelusajalta?
Ensimmäisenä mieleeni tulee kaapeli-
tehtaan alaravintolan hyvät ruuat. Mutta 
muistan aloittaessani Puristamossa sii-
vousta, jonkun tapahtuman jälkeen oli 
edessäni suuri kasa roskia. Avasin Puris-
tamon ovet ja avot: suuri kasa oli edes-
säni, jonka toiselle puolelle en nähnyt. 
Aloitin siivoamisen ja hetken perästä 
mattorullan sisältä löysin kärvistyneen 
sianpään. Näky oli vaikuttava ja possun 
pää on tähän asti vielä mielessäni.   

Onko vakaumuksesi säilynyt? Mitä teki-
sit, jos nyt joutuisit kutsuntoihin?
Vakaumus on säilynyt.  Edelleen kieltäy-
dyn oppimasta ampumaan aseella, sillä 
voin sillä tappaa toisen ihmisen, joka on 
toiselle ihmiselle veli, sisko, isä tai äiti.   

TUUKKA TÖRÖ
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3. Siviilipalvelua on kehitettävä 
rauhanpalvelun idean pohjalta. 
Siviilipalvelun on oltava työtä 
positiivisen rauhan hyväksi, 
ei valmistautumista kriisiin. 
Rauhanpalveluideaan kuuluu 
olennaisena osana ajatus 
opintojaksosta, jonka sisältö 
muodostuu rauhankasvatus-, 
rauhantyö-, siviilivastarinta- ja 
kehitysyhteistyöteemojen pohjalta.

4. Kehitysyhteistyökohteet 
kansalaisjärjestöissä kotimaassa sekä 
varsinaisissa kohteissa ulkomailla on 
hyväksyttävä siviilipalvelupaikoiksi.

5. Palveluaikaa ei tule enää 
nykyisestään pidentää. Se on nytkin 
50% pidempi kuin asepalvelu. 
Kehitysyhteistyötehtävät voisivat 
olla kuitenkin poikkeus.

JOUKO VÄÄNÄNEN

1. Siviilipalvelun militarisointi 
estettävä. Jos siviilipalvelulle 
määritellään maanpuolustuksellinen 
tarkoitus, aseistakieltäytyjät 
ryhtyvät totaalikieltäytyjiksi. Tämä 
koskee myös sisällön asiallista 
militarisointia eli muutosta, jossa 
ilman varsinaista tarkoituksen 
määrittelyä siviilipalveluksen sisältö 
tosiasiassa muutettaisiin yksinomaan 
maanpuolustusta tukevaksi.

2. ATL on lakkautettava ja jokaisen, 
joka omantunnonvapauteen 
vedoten ilmoittaa omaavansa 
vakaumuksen joka estää 
isänmaan puolustusvelvollisuuden 
suorittamisen aseellisessa tai 
aseettomassa palveluksessa, on 
määrättävä siviilipalvelukseen. 
Liitto ei vaadi tätä, koska ATL:n 
toiminnan seurauksena Suomeen 
on tullut mielipidevankeja, vaan 
koska ATL:n olemassaolo sinänsä 
loukkaa mielipiteenvapautta. Liitto 
kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, 
että ATL:n toiminta on käytännössä 
merkinnyt oikeudenloukkausta ja 
yksilön vakaumuksen yksityisyyden 
ja arvokkuuden loukkauksia, 
nyt jopa vankeustuomioita.

SIVARI 2/1984
Lue koko lehti osoitteessa:  
http://akl-web.fi/sivari_totaali/1984/2

SIVARILIITON LÄHTÖKOHDAT
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LA 28.3. 
Aseistakieltäytyjäliiton  
tukikonsertti  
Rauhanasemalla esiintymässä Nos-
towäki, Species Traitor ja Seksihullut.

MA 13.4. 
Kansainvälinen 
sotilasmenojen vastainen 
toimintapäivä

TO 7.5. 
Uusien ilta 
AKL:n iltatilaisuus uusille aktiiveille  
Rauhanasemalla. 

PE 15.5. 
Kansainvälinen 
aseistakieltäytyjien päivä
LA 23.5.- SU 24.5. 
Maailma Kylässä -festivaali 
Tule käymään Aseistakieltäytyjäliiton 
infopöydällä Helsingin Kaisaniemessä!  
Lisätietoja: www.maailmakylassa.fi

KE 3.6.- TO 11.6. 
Operaatio Vastatuuli  
Antimilitaristinen toimintaleiri Pohjois-Kar-
jalassa. Työpajoja, kansalaistottelematto-

muutta, musiikkia, mukavia ihmisiä ja hyvää 
ruokaa vaaramaisemissa. Pistetään armei-
jalle kampoihin! Kuljetus Etelä-Suomesta.  
Lisätietoja: www.akl-web.fi/vastatuuli

MA 6.7.- PE 17.7. 
Ruokaa ei aseita -leiri  
Kansainvälinen vapaaehtoistyöleiri Hel-
singissä. Ruuanjakotapahtumia ympäri 
kaupunkia. Haluatko perustaa kotikau-
punkiisi oman REA-ryhmän? Silloin leiri 
on juttusi! Lisätietoja AKL:n toimistolta.

HALUATKO JÄRJESTÄÄ  
ANTI-MILITARISTISTA TOIMINTAA 
OMALLA PAIKKAKUNNALLASI? 
Aseistakieltäytyjäliiton toimisto neuvoo 
mielellään toiminnan järjes-tämisessä 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 
040 563 8731, juha.keltti@akl-web.fi

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

Oletko kiinnostunut AKL-toiminnas-
ta omalla paikkakunnallasi? Ota yhteyt-
tä 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.

Aseistakieltäytyjäliitto on vuonna 1974 pe-
rustettu nuorten rauhanjärjestö. Sillä on 
kaksi roolia: toisaalta se toimii aseistakiel-
täytyjien etujärjestönä, toisaalta se on kai-
kille avoin militarismin vastainen järjestö. 
Sen jäseneksi voivat littyä ja siinä toimia 
kaikki iästä tai sukupuolesta riippumatta.

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 kuten ympäristöongelmia tai köy-
hyyttä vastaan. Pikemminkin sota ja aseva-
rustelu pahentavat näitä ongelmia tuhlaa-
malla niiden ratkaisemiseen kipeästi tarvit-
tavia taloudellisia ja inhimillisiä voimavaro-
ja. Ihmiskunta voi ratkaista olemassaoloaan 
ja kotiplaneettaansa uhkaavat vaarat vain 
toimimalla yhdessä.

Aseisiin perustuvan turvallisuuden sijasta 
AKL haluaa omalta pieneltä osaltaan olla 
rakentamassa maailmaa, jossa vallitsee to-
dellinen turvallisuus. Turvallisuus, joka ei 
perustu aseisiin, vaan siihen, ettei kukaan 
enää tarvitse aseita. AKL:n toiminnan poh-
jana on kansainvälinen sodanvastustajien 
julistus: 

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

AKL näkee sotien syinä ihmisten välisen 
epätasa-arvon ja todellisten vaikutusmah-
dollisuuksien puutteen. Toisin sanoen se 
näkee sotien syynä rakenteellisen väkival-
lan, joka puolestaan luo väkivaltaisia ra-
kenteita - armeijoita. Paitsi että armeijat 
ovat tulosta rakenteellisesta väkivallasta, 
ne myös ylläpitävät sitä. Sen takia pidäm-
mekin aseistakieltäytymistä ja antimilitaris-
ta toimintaa tärkeänä osana taistelussa oi-
keudenmukaisemman maailman puolesta.

AKL toimii siviilipalveluksen kehittämiseksi 
niin, että aseistakieltäytymisestä tulee var-
teenotettava vaihtoehto yhä useammal-
le asevelvolliselle, ja tukee totaalikieltäyty-
mistä.


