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Patria ilmoitti tammikuussa solmineensa sopimuksen aseistet-
tujen panssariajoneuvojen toimittamisesta Arabiemiraatteihin. 
Patrian panssarimalli on ollut käytössä Afganistanin sodassa, 
Jemenin sisällissodassa ja Chadin diktatuurissa. Suomen hal-
litus myönsi asevientiluvan mainittua panssarikauppaa varten. 
Kyseessä oli rutiinipäätös. 

Voisi kuvitella, että asekauppaa ihmisoikeuksia polkevien ja 
sotaa käyvien maiden kanssa yritettäisiin salailla tai häpeillä. 
Emme kuitenkaan elä maailmassa, jossa eettiset arvot tai ih-
misoikeuksien kunniottaminen olisi politiikan toteuttamisen 
johtoajatuksena. Sen sijaan politiikan määräväänä tekijänä on 
sokea ja lyhytnäköinen kvartaalikapitalistinen voitontavoittelu. 

Patria ilmoitti kaupoistaan Jemenin sotaan sekaantuneen ja ih-
misoikeuksia räikeästi rikkovan Arabiemiirikuntien kanssa laa-
jalle levinneellä lehdistötiedotteella retostelevaan sävyyn.

Lähi-idässä käydään sotaa eurooppalaisilla aseilla. Asevienti 
konfliktipesäkkeisiin vain pitkittää sotia ja lisää ihmisten kärsi-

Kauppa, joka ei kannata
mystä. Seurauksena on, ettei monella ole muuta mahdollisuut-
ta kuin lähteä kotimaastaan rauhallisemmille seuduille. 

Omasta mielestäni tragedian käynnistämä pakolaisvirta Eu-
rooppaan on maanosalle lottovoitto monessakin mielessä. Po-
liittisessa keskustelussa pakolaiset näyttäytyvät taloudellisena 
kulueränä, johon Euroopalla ja Suomella ei kuulemma ole va-
raa. 

Viime kädessä poliitikot ovat itse aiheuttaneet pakolaiskriisin 
sen lisäksi että ovat välillisesti osallisina  miljoonien kuolemaan 
Euroopan lähialueilla. 

Mitä jos toimittaisiin kerrankin järkevästi ja lopetettaisiin ase-
kauppa tykkänään? Tehtäisiin sopimus, ettei vastaisuudessa 
tehdä sopimuksia, joissa molemmat osapuolet häviävät.

 
JUSSI HERMAJA

paatoimittaja@antimilitaristi.fi
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LAPINJÄRVEN  
LEPOLOMA TULEE  
VALTIOLLE KALLIIKSI
Armeijan reservistä eroavat kusutaan viideksi päiväksi täyden-
nyspalvelukseen vuoden kuluessa eroamisestaan. 

Kaikki reservinkieltäytyjät eivät pane pahakseen viikon lepo-
lomaa Lapinjärvellä täyshoidolla. Täydennyspalveluksesta on 
yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi maksettava sama päivära-
ha ja palkka kuin kertausharjoituksiin osallistumisesta. Tämä 
tekee 63,95 euroa päivää ja kieltäytyjää kohden. Tämän lisäksi 
ruokabudjetti on 17 euroa jokaiselle päivälle. Selvää rahaa ku-
luu valtion kassasta siis yhden reservinkieltäytyjän välittömään 
ylläpitoon yli 400 euroa täydennyspalvelusviikkoa kohden.

Siviilipalveluskeskus hoitaa lisäksi täydennyspalvelusvelvol-
listen majoituksen, luennoitsijoiden palkat ja muut kulut, tar-
vittavien tilojen vuokraamisen ja täydennyspalvelukseen saa-
puvien edestakaiset matkat. Hintalappua näille kuluille ei Si-
viilipalveluskeskus itsekään kykene arvioimaan.

Useimmissa työehtosopimuksissa on sitä paitsi klausuuli, jon-
ka nojalla työnantaja maksaa työntekijälle valtion maksaman 
päiväpalkan ja tämän todellisen palkan erotuksen silloin, kun 
työntekijä osallistuu kertausharjoituksiin tai täydennyspalve-
lukseen.

Reservinkieltäytyjien rankaisemisen kokonaistaloudellista 
vaikutusta on siis vaikea arvioida ja se riippuu osaksi reservin-
kieltäytyjän siviilityön palkasta. Varovaisestikin arvioituna yh-
den reserviläisen täydennyspalvelus tuottaa 500-1000 euron 
kulut. Viime vuonna reservistä kieltäytyi 985 henkilöä. Hei-
dän rankaisemisensa täydennyspalvelusviikolla voi maksaa 
jopa miljoona euroa.

IHMISOIKEUS- 
VALITUKSILLA EROON 
ASEVELVOLLISUUDESTA
Aseistakieltäytyjäliitto suunnittelee ihmisoikeusvalitusten te-
kemistä totaalikieltäytyjien vapausrangaistuksista. Yksilövali-
tukset YK:n ihmisoikeuskomitealle voisivat pitää asiaa jatku-
vasti esillä ja näyttää maaraportteja selkeämmin että kysymys 
on todellakin yksilöihin kohdistuvasta jatkuvasta rikkomuk-
sesta eikä vain yleisistä periaatteista. Lisäksi antaessaan val-
tiolle langettavan tuomion jostain valituksesta se määräisi to-
dennäköisesti valtion myös maksamaan vahingonkorvauksia.

Valittajan tuomitsemisprosessiin ihmisoikeusvalituksen teke-
minen vaikuttaisi ensi sijassa niin, että kaikki kotimaiset oi-
keuskeinot pitää käyttää ennen kuin valituksen voi tehdä. Toi-
sin sanoen käräjäoikeuden tuomiosta pitää valittaa hovioike-
uteen, mikä lykkää tuomion täytäntöönpanoa hovioikeuden 
käsittelyajan verran (vähintään useita kuukausia). Sen jälkeen 
pitää vielä hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta, mut-
ta se ei enää lykkää tuomion täytäntöönpanoa. 

Itse ihmisoikeusvalituksen prosessi on lähtökohtaisesti kir-
jallinen ja sen käsittely kestää todennäköisesti useita vuosia. 
Mahdollisuuksien valituksen menestymiselle pitäisi olla var-
sin hyvät, koska komitea on jo todennut Suomen lainsäädän-
nön rikkovan ihmisoikeussopimusta.

YK:n ihmisoikeuskomitea on useaan otteeseen todennut 
aseistakieltäytymistä koskevan lainsäädännön rikkovan Suo-
mea sitovaa kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleis-
sopimusta. Viimeksi tämä todettiin heinäkuussa 2013, kun 
komitea julkaisi Suomea koskevan määräaikaisraportin. Ko-
mitea on vaatinut Suomea lyhentämään siviilipalveluksen 
kestoa ja laajentamaan Jehovan todistajien vapautusmah-
dollisuutta koskemaan myös muita vakaumuksellisia aseista-
kieltäytyjäryhmiä (ei siis lakkauttamaan Jehovan todistajien 
vapauttamismenettelyä).

Suomen valtio ei ole kuitenkaan tehnyt mitään ongelmien 
korjaamiseksi - eikä ilmeisesti aio tehdäkään. 

TOTAALI, VALITA 
TUOMIOSTASI!
Jos siis olet ihmisoikeusvalituksen tekemisestä 
kiinnostunut totaalikieltäytyjä, ota yhteyttä 
Aseistakieltäytyjäliittoon - mieluiten jo ennen 
tuomitsemisprosessin alkua! Valittajan osalta valituksen 
tekeminen ei välttämättä edellytä työtä – AKL voi 
vastata tästä puolesta - tai aiheuta kuluja. Olennaista 
on kaikkien kotimaisten oikeuskeinojen käyttäminen 
sekä se, että kieltätyminen perustuu vakaumukseen.
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ASEVELVOLLISUUDEN 
KANNATUS LASKUSSA 
NUORTEN JOUKOSSA
Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan jokavuotinen 
mielipidetiedustelu julkistettiin tammikuussa. Mielenkiintois-
ta on huomata, että 15-24 -vuotiaiden joukossa - siis niiden, 
joita asia henk.koht. eniten koskee - nykyisenkaltaista ase-
velvollisuutta kannattavien määrä oli laskenut huomattavas-
ti toissa vuoden lopulla julkaistuun kyselyyn verrattuna (75-> 
64 %). Myös 25-35 -vuotiaiden osalta järjestelmän kannatus 
oli laskenut (69 -> 65 %). 

Tätä voinee pitää varsin loogisena, sillä saman kyselyn mu-
kaan ihmisten suurimpina kokemia turvallisuusuhkia ovat 
työllisyystilanne, kansainvälinen terrorismi ja Euroopan ta-
louskehitys. Tällaisten ongelmien ratkaisemisen kannalta 
asevelvollisuudesta taas on lähinnä haittaa.

Kyselyn mukaan NATO-jäsenyyttä vastustavia on yhä yli kaksi 
kertaa enemmän kuin sitä kannattavia (58/28%).

TURKULAINEN  
KONDELIN PANTAAN
Turkulainen totaalikieltäytyjä Sade Kondelin sai 9. helmikuuta 
Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa 84 päivän valvontarangais-
tustuomion. Häntä syytettiin siviilipalveluksesta kieltäytymi-
sestä. Kondelin kieltäytyi jatkamasta siviilipalvelusta 1.1.2015 
suoritettuaan sitä 180 päivää. Tuomio on puolet suorittamat-
ta olevasta siviilipalvelusajasta. 

Kondelinin kieltäytyminen perustuu hänen eettiseen ja poliit-
tiseen vakaumukseensa. Hän toteaa kieltäytymisilmoitukses-
saan, että pitää Suomen nykyistä asevelvollisuusjärjestelmää 
kestämättömänä. "Ensinnäkin se asettaa kansalaiset eriarvoi-
seen asemaan suhteessa toisiinsa sukupuolen, vakaumuksen 
ja asuinpaikan perusteella. Toiseksi se tuottaa, uudistaa ja yl-
läpitää yhteiskunnalle haitallisia normeja ja rakenteita, kuten 
väkivaltaista ja homososiaalista mieskuvaa sekä käsitystä ni-
menomaan sodista Suomen suurimpana turvallisuusuhkana", 
hän kirjoittaa.

Hänen kieltäytymispäätökseensä vaikutti myös siviilipalvelus-
järjestelmän eriarvoisuus asepalvelukseen verrattuna. "Siinä 
missä asepalvelus on mahdollista suorittaa alle puolessa vuo-
dessa, siviilipalvelus kestää 347 vuorokautta, 11,5 kuukaut-
ta", Kondelin toteaa.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeudella oli työntäyteinen viikko, sil-
lä kolme päivää Kondelinin tuomitsemisen jälkeen tuomittiin 
kaksi muutakin totaalikieltäytyjää. Toinen määrättiin pyyn-
nöstään pantarangaistukseen. Molempien tuomio on 173 
päivää.

SOTAMINISTERIÖ  
VALMISTAUTUU SOTAAN
Suomen hallitus esittää Puolustusvoimain komentajalle oi-
keutta määrätä välittömästi enintään 25000 reserviläistä ”so-
tilaallisen valmiuden joustavaan kohottamiseen tarkoitettuun 
kertausharjoitukseen”.

Lausuntokierroksella olevassa lakiesityksessä reserviläisiltä 
viedään oikeus hakea vapautusta sotilaallisen valmiuden ko-
hottamiseksi tarkoitetusta kertausharjoituksesta. Edes oikai-
suvaatimuksen esittäminen kertausharjoitusmääräyksestä ei 
lykkäisi käskyn toimeenpanoa.

Lakia halutaan myös muuttaa kertausharjoitusten keston 
osalta. Kertausharjoitusvuorokausien kokonaiskatto poistet-
taisiiin tässä kertausharjoitustyypissä ja sitä nostettaisiin ylei-
sesti. Miehistön kertausharjoitusvuorokausien enimmäisajak-
si tulisi 80 päivää, erityistehtäviin koulutettujen 150 päivää ja 
upseeriston mukaan lukien aliupseerit 200 päivää.

Lakiesityksen yhteiskunnallisista vaikutuksista todetaan muun 
muassa: ”Sotilaallisen joustavaan valmiuden kohottamiseen 
liittyvät kertausharjoitukset koskisivat pääasiassa reserviläisiä, 
joiden keskimääräinen ikä on 20 - 25 vuotta. Monet tähän 
ikäryhmään kuuluvista  asevelvollisista ei ole vielä vakituises-
ti työelämässä, minkä vuoksi työmarkkinoille aiheutuvien vai-
kutusten arvioidaan olevan vähäiset.”

Sotaan lähdettäessä juuri nuorimmat ikäluokat ovat kautta 
historian kutsuttu palvelukseen. He ovat halvempia ja ennen-
kaikkea kuuliaisempia kuin varttuneemmat. 
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UKRAINAN KORKEIN 
OIKEUS VAHVISTI  
ASEISTAKIELTÄYTYMIS-
OIKEUDEN
Jehovan todistajiin kuuluvan aseistakieltäytyjä Vitali Shalai-
kon tapausta ratkaistessaan Ukrainan korkein oikeus vahvisti, 
että oikeus kieltäytyä armeijasta on olemassa myös sodan ai-
kana. Aseistakieltäytyjät voivat suorittaa vaihtoehtopalvelus-
ta armeijan sijasta. 

Maan presidentti Petro Poroshenko puolestaan julisti, että 
asevelvollisuusikää nostetaan 18 vuodesta 20:en eikä asevel-
vollisia velvoiteta taistelemaan sota-alueella. Hän lisäsi myös, 
että armeijan tarkoitus on lisätä sopimussotilaiden määrää.

(CO-UPDATE, NO. 89)



SYYRIAN SODAN  
OSAPUOLET  
VIIS VEISAAVAT  
ASEISTAKIELTÄYTYMIS- 
OIKEUDESTA
Syyriassa ei ole mahdollista paeta asevelvollisuutta. Asuin-
paikastaan riippuen nuoret miehet, ja joskus myös naiset, 
joutuvat värvätyksi sisällissotaan.

Bashar Assadin armeija on kutistunut neljä vuotta kestäneen 
konfliktin aikana 350 000 sotilaasta 200 000:en. Yli 80 000 so-
tilaan ja hallitusta tukevien militioiden jäsenen uskotaan kuol-
leen. Pelko joutua värvätyksi armeijan tykinruoaksi, tappa-
maan ja tulemaan tapetuksi, on yksi syistä miksi ihmiset pa-
kenevat maasta ja etsivät turvapaikkaa. Syyrian ihmisoikeus-
tarkkailijan mukaan vähintään 70 000 miestä on paennut pa-
kollista asevelvollisuutta.

Raqqassa ja muilla Daeshin (ISIS) hallitsemilla alueilla kaik-
kia yli 14-vuotiaita miehiä ja poikia on kehotettu rekisteröi-
tymään paikallisella poliisiasemalla ankaran rangaistuksen 
uhalla. Daeshin hallitsemilla alueilla elävät ihmiset pelkäävät, 
että tämä merkitsee alkua asevelvollisuuden toimeenpane-
miselle. On jo tiedossa, että Daesh kouluttaa lapsia ja käyt-
tää lapsisotilaita sekä maksaa perheille siitä että he lähettä-
vät lapsensa sotilaiksi. Asevelvollisuuden käynnistäminen ve-
täisi kuitenkin monia sivullisia siviilejä mukaan ja hämärtäisi 
rajan siviilien, sotilaiden ja Daeshin jäsenten välillä.

Syyrian Kurdistanissa asevelvollisuutta alettiin toteuttaa hei-
näkuussa 2014. Kaikki 18-30-vuotiaat miehet joutuvat liitty-
mään asevoimiin kuudeksi kuukaudeksi ja siitä kieltäytyvät 
määrätään pidätettäväksi.  Välttääkseen armeijan monet ovat 
paenneet Irakin tai Turkin Kurdistaniin. YK:n raportin mukaan 
Irakissa on yli 111 000 kurdipakolaista. Eräällä pakolaisleirillä 
järjestettiin mielenosoitus asevelvollisuutta vastaan. Mielen-
osoittajat ilmoittivat tukevansa kurdinationalismia mutta ei-
vät pakollista asepalvelusta.

(CO-UPDATE,  NO. 89)

ETELÄ-KOREAN  
ALIOIKEUDET ANTAVAT 
VAPAUTTAVIA  
TUOMIOITA ASEISTA-
KIELTÄYTYJILLE
Kasvava joukko eteläkorealaisia alioikeuksia on antanut hil-
jattain myönteisen ratkaisun aseistakieltäytyjiä tuomitessaan. 
Eräs esimerkki on Suwonin piirioikeus, joka totesi 13. elokuu-
ta 2015 kaksi aseistakieltäytyjää syyttömiksi. Tuomioistuin sa-
noi, että “heidän kieltäytymisensä asepalveluksesta ei hor-
juta kansakunnan toimintaa eikä loukkaa muiden oikeuksia 
tai etuja”. Päivää aikaisemmin Gwangjun piirioikeus oli anta-
nut vapauttavan tuomion aseistakieltäytyjälle samankaltaisil-
le perusteiluilla. Vaikka kyseessä on edistysaskel, korkein oi-
keus ei toistaiseksi ole antanut vastaavia ratkaisua. 28. elo-
kuuta se hylkäsi aseistakieltäytyjän tekemän valituksen ja lan-
getti hänelle 18 kuukauden vankeusrangaistuksen.

Raporttien mukaan tuhannet eteläkorealaiset ovat lähteneet 
maasta ja luopuneet kansalaisuudesta välttääkseen 24 kuu-
kauden asepalveluksen. Toiset taas pyrkivät välttämään ase-
velvollisuutta peittämällä itsensä tatuointeihin: se luokitellaan 
nykyään ruumiinsa "tahalliseksi vahingoittamiseksi" ja saat-
taa johtaa lyhennettyyn palvelusaikaan tai erilaisiin rangais-
tuksiin. Monet taas pyrkivät välttämään palveluksen osoitta-
malla kärsivänsä "henkilökohtaisesta tai käytökseen liittyväs-
tä häiriöstä", jollaiseksi katsotaan mm. homoseksuaalisuus.

Ainakin yksi eteläkorealainen, Pariisissa asuva Yeda Lee, on 
saanut turvapaikan Euroopasta aseistakieltäytymisoikeuden 
nojalla. 

(CO-UPDATE,  NO. 89)

AKL vaati vangittujen eteläkorealaisten aseista- 
kieltäytyjien vapauttamista Helsingissä Rauhan- 
vankipäivänä 1.joulukuuta 2015. Kuvat: Tiia Sainio

Kuva: Christiaan Triebert, CC BY 2.0
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SODANVASTAISISTA 
KIRJOITUKSISTA  
LINNAA TURKISSA
Aseistakieltäytyjä Yannis Vasilis Yaylali (kuvassa) tuomitiin 
6.1.2016 vankeuteen seitsemäksi ja puoleksi kuukaudeksi. 
Tuomion syynä olivat hänen kirjoittamansa artikkelit, joissa 
puolustettiin aseistakieltäytymistä ja vastustettiin kurdialueil-
la käynnissä olevaa sotaa. Tuomion suorittaminen alkaa vas-
ta kun vetoomustuomioistuin on antanut ratkaisunsa, joten 
hän ei ole vielä vankilassa. Tuomio langetettiin Turkin rikos-
lain pahamaineisen 318 artiklan mukaan: siinä kriminalisoi-
daan "kansan vieraannuttaminen sotilaspalveluksesta". Hän 
on saanut samalla perusteella kaksi muutakin syytettä.

Yannis totesi päätöksen jälkeen: "Artiklaa 318 on käytetty 
harvoin viime vuosina, mutta tilanne muuttui kun sota alkoi 
uudelleen viime vuonna. Valtio lisää painostustaan kaikkia 
sodanvastustajia, antimilitaristeja ja aseistakieltäytyjiä koh-
taan sodan aikana. Ne yrittävät hiljentää meidät, mutta me 
emme luovuta."

Turkin aseistakieltäytyjien yhdistyksen puheenjohtaja Gök-
han Soysal sanoi: "Yritimme päästä oikeudenkäyntiin Ulude-
ressa, mutta se ei ollut mahdollista julistetun ulkonaliikkumis-
kiellon takia. Voin siis sanoa, että sota rajoittaa myös ihmis-
ten oikeutta puolustaa itseään tuomioistuimessa. Tämä tuo-
mio tullaan kumoamaan joko valitustuomioistuimessa, kor-
keimmassa oikeudessa tai Euroopan ihmisoikeustuomioistui-
messa (EIT)."

Turkin tuomarina EIT:ssä ja maan parlamentin jäsenenä (Ta-
savaltalaisen kansanpuolueen riveissä) aikaisemmin toiminut 
Rıza Türmen sanoo: "Turkki on ainoa Euroopan maa, joka ei 
tunnusta aseistakieltäytymisoikeutta. Mutta sotilaspalveluk-
selle tulee olla siviililuontoinen vaihtoehto. Kun aseistakiel-
täytymisoikeus tunnustetaan, myös artikla 318 kumotaan. Sii-
hen saakka kun tämä tapahtuu, Turkki häviää kaikki juttunsa 
ihmisoikeustuomioistuimessa. Ollessani Turkin parlamentissa 
tein lakiluonnoksia, mutta ehdotukseni eivät koskaan pääs-
seet parlamentin asialistalle. Turkki pitää aseistakieltäytymis-
tä kansallisen turvallisuuden kysymyksenä, mutta se on täysin 
väärin. Aseistakieltäytyminen on ihmisoikeus."

ISRAELILAINEN  
ASEISTAKIELTÄYTYJÄ 
TUOMIOKIERTEESSÄ
Kaksi israelilaista aseistakieltäytyjää tuomittiin vankeuteen 
tammikuun lopussa. Tair Kaminer (kuvassa) sai toisen 20 päi-
vän vankeusrangaistuksen kieltäydyttyään palvelemasta Isra-
elin armeijassa. Hän oli suorittanut samanmittaisen tuomion 
jo aikaisemmin tammikuussa.

Tanya Golan, joka päätti kieltäytyä Tairin tapauksen innoit-
tamana, sai puolestaan ensimmäisen 20 päivän tuomionsa.

Tairin kieltäytymispäätös syntyi hänen tehtyään vuoden ajan 
vapaaehtoistyötä Gazasta ammuttavien rakettien kohteena 
usein olevassa Sderotin kaupungissa.

Kieltäytymisjulistuksessaan Tair kirjoittaa: "Lapset joiden 
kanssa työskentelin, kasvavat keskellä konfliktia ja ovat jou-
tuneet läpikäymään traumaattisia kokemuksia jo nuorella iäl-
lä. Moniin heistä tämä on luonut kammottavan vihan - mikä 
on varsin ymmärrettävää, erityisesti nuorissa lapsissa. Samal-
la tavoin monet Gazan kaistalla tai muualla miehitetyillä pa-
lestiinalaisalueilla vieläkin kovemmassa todellisuudessa elä-
vät lapset oppivat vihaamaan toista puolta. Myöskään heitä 
ei voi syyttää. Kun katson kaikkia näitä lapsia, seuraavaa su-
kupolvea molemmilla puolilla ja olosuhteita joissa he elävät, 
näen vain traumojen ja tuskan jatkuvan. Silloin voin vain sa-
noa: Tämä riittää!"

Tanya Golan taas toteaa kieltäytyvänsä olemasta mukana 
instituutiossa, joka "toteuttaa rasistista, fasistista, syrjivää ja 
sortavaa politiikkaa... Kaikissa tilanteissa kannattaa kohottaa 
äänensä ja kutsun kaikkia, joilla ääni on, myös käyttämään 
sitä. Selkeästi, pahoja asioita tapahtuu kun hyvät ihmiset ei-
vät tee mitään."

Israelin jatkuva kieltäytyminen tunnustamasta aseistakieltäy-
tymisoikeutta ja kieltäytyjien toistuvat rangaistukset rikkovat 
YK:n ihmisoikeussopimuksia.
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Patria Oyj julkisti tammikuun lopussa saaneensa 40 panssa-
roidun pyöräajoneuvon tilauksen Yhdistyneiden arabiemiiri-
kuntien armeijalta. Rauhanjärjestöt Sadankomitea ja Rauhan-
liitto vaativat valtioneuvostoa peruuttamaan Patrialle viime 
vuoden marraskuussa myönnetty vientilupa, koska Arabiemi-
raatit sotii Jemenissä. [Lat.huom. Aseistakieltäytyjäliitto on 
Rauhanliiton jäsenjärjestö]

Patrian ajoneuvokauppa Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin sai 
valtiovallan siunauksen valtioneuvoston yleisistunnossa 26. 
marraskuuta. Vientiluvasta antamassaan lausunnossa ulko-
asiainministeriö totesi, ettei viennille ole ulko- ja turvallisuus-
poliittista estettä.

"Ulkoministeriön vientilupaa puoltava kanta on 
hämmentävä, sillä Suomea sitoo EU:n yhteinen 
kanta aseviennin valvonnasta. Sen mukaan 
asevienti sotaa käyvään maahan on kiellet-
ty", Sadankomitean pääsihteeri Anni Lah-
tinen ihmettelee vientiluvan myöntämistä 
Patrialle.

"Tässä tilanteessa Patrian vientilupa pitäisi 
ehdottomasti peruuttaa, eikä uusia vientilu-
pia Arabian niemimaan maihin tulisi myön-
tää, mikäli sota Jemenissä jatkuu", Lahtinen 
jatkaa.

Valtioneuvosto voi peruuttaa myöntämänsä vientiluvan, mi-
käli lupaehtoja on rikottu, lupahakemuksessa on annettu 
vääriä tietoja, mikäli olosuhteet luvan myöntämisen jälkeen 
ovat oleellisesti muuttuneet tai muusta painavasta syystä.

"Jos Patrian lupahakemuksen käsittelyssä olisi tiukasti nouda-
tettu Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia, lupaa ei olisi 
edes pitänyt myöntää. Valtioneuvoston tulisikin ehdottomas-

ti käyttää asevientilakiin sisältyvää oikeutta luvan peruuttami-
seen ja osoittaa, että Suomi harjoittaa vastuullista asevien-
tiä", Rauhanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius esittää.

Lodenius myös muistuttaa, että samaan aikaan Euroopan 
parlamentissa on käsiteltävänä kannanotto, jossa esitetään 
aseviennin keskeytystä Saudi-Arabiaan sekä sen liittolaisille, 
siis myös Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin. "Europarlamentin 
on määrä äänestää kannanotosta helmikuun lopussa, mutta 
Suomi voisi toimia jo sitä ennen estämällä Patrian panssari-
ajoneuvojen viennin", Lodenius toteaa.

"Asevienti Arabiemiraatteihin tai Saudi-Arabiaan tarkoit-
taa myös näiden epädemokraattisten ja ihmisoikeuk-

sia loukkaavien maiden hallitusten tukemista. Lä-
hi-itään on muutoinkin viety runsaasti aseita ja 

asevarustelun kiihtymiseen liittyy aina aseel-
listen konfliktien riski", Lahtinen muistuttaa.

Yhdistyneet arabiemiirikunnat on mukana 
Saudi-Arabian johtamassa liittoutumassa, 
joka on viime vuoden maaliskuusta lähti-
en sotinut Jemenissä. Maan terveysminis-
teriön mukaan sotatoimissa on kuollut kym-

menessä kuukaudessa 7000 ja haavoittunut 
runsaat 16000.

YK:n arvioiden mukaan Jemenissä oli joulukuussa 
2,5 miljoonaa sisäistä pakolaista. Heinäkuussa maassa toi-

mivat avustusjärjestöt arvioivat, että lähes 80 prosenttia je-
meniläisistä tarvitsee pikaisesti humanitaarista apua, erityi-
sesti ravintoa, vettä ja lääkkeitä. Ihmisoikeusjärjestö Human 
Rights Watchin mukaan liittouma on käyttänyt myös rypäle-
pommeja.

TIMO MIELONEN
UUTINEN ON JULKAISTU AIEMMIN PAX-LEHDESSÄ 1/2016.

SADANKOMITEA JA RAUHANLIITTO: 

Patrian asevientilupa 
Arabiemiraatteihin peruttava

• ASEKAUPPA •

"Asevienti  
Arabiemiraatteihin tai  

Saudi-Arabiaan tarkoittaa 
näiden epädemokraattisten 

ja ihmisoikeuksia loukkaavien 
maiden hallitusten tukemista. 
Lähi-itään on muutoinkin viety 

runsaasti aseita ja asevarustelun 
kiihtymiseen liittyy aina 
aseellisten konfliktien  

riski".

Patria XA-360. Kuva: Sami Nordlund/Flickr
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Globaali asekauppa on miljardibisnes, jonka voitot lasketaan rahassa 
ja tappiot ihmishengissä. Se lienee kaikkein tuhoisin kaupan ala, ja se 

kattaa noin 40 prosenttia kaikesta maailmankaupan korruptiosta. 

KORRUPTIO JA ASEKAUPPA

Asekaupalla on valtavasti vaikutusvaltaa. Syvälle poliittiseen 
päätöksentekoon ulottuvilla lonkeroillaan se pönkittää asei-
den käytön suosiota diplomatian kustannuksella ja varmis-
taa, että käytämme vuosittain miljardeja aseisiin joita emme 
yleensä edes tarvitse. Asekauppa tekee konflikteista päätty-
mättömiä ja vaarallisempia. Se voi jopa olla konfliktien ja rep-
ression aiheuttaja.  

Maailman sotilasmenot olivat vuonna 2014 noin 1,77 tuhat-
ta miljardia Yhdysvaltain dollaria, eli yli 250 dollaria jokaista 
maapallon asukasta kohden. Vaikka sotilasmenot menot las-
kivatkin 0,4 prosenttia aiemmasta vuodesta, ne kattoivat silti 
2,3 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta.

Aasian ja Oseanian sotilasmenot kasvoivat 65 prosenttia ai-
kavälillä 2005-2014. Vuonna 2014 kasvu oli viisi prosenttia ja 
aseisiin käytettiin 439 miljardia dollaria. Kiina kuluttaa maail-
man toiseksi eniten rahaa aseisiin, mutta sekään ei pärjää Yh-
dysvalloille, jonka sotilasmenot kattavat miltei puolet koko 
maailman sotilasmenoista. Etelä-Korean sotilasmenot oli-
vat vuonna 2014 maailman kymmenenneksi suurimmat ja ne 

nousivat 2,6 prosenttia edellisestä vuodesta. Japani oli sijal-
la yhdeksän. 

Edes maailmanlaajuinen taantuma vuosina 2007-2012 ei hi-
dastanut asekauppaa, joka päinvastoin kasvoi tuona aikana 
24 prosenttia. Voisi jopa sanoa, että Kreikan upotti finanssi-
suohon kaksi korruptiontäyteistä miljardiluokan asekauppa-
sopimusta Saksan kanssa.

Pienaseiden kaupan vuotuinen arvo on vähintään 8,5 miljar-
dia dollaria. Summa vaikuttaa pieneltä verrattuna pienasei-
den kuolettaviin seurauksiin. Arvioiden mukaan noin 526 000 
ihmistä kuolee maailmassa vuosittain väkivaltaisissa selkka-
uksissa, sodissa ja henkirikoksissa, ja suurimman osan näistä 
kuolemista aiheuttavat pienaseet. 

ASEKAUPPAA VARJOMAAILMASSA

Asekaupan seuraukset ulottuvat pitkälle yhteiskuntaan. Vaik-
ka asekaupalla onkin roolinsa kansallisessa puolustuksessa, 
ulkopolitiikassa ja jossain määrin taloudessakin asekauppa 

Kuva: World Without War
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mahdollistaa ja ylläpitää konflikteja, muuttaa niitä pysyviksi 
olotiloiksi ja rapistuttaa demokratiaa. 

Asekauppa ulottuu virallisen ja laillisen kaupankäynnin alu-
eelta säätelemättömille, harmaille ja pimeille markkinoille, 
joita kutsun ”varjomaailmaksi”. Käytännössä pimeitä, har-
maita ja laillisia markkinoita on mahdotonta erottaa toisis-
taan. Ne ovat usein toisiinsa limittyneitä riippuvaisia toisis-
taan. Lahjonta ja korruptio ovat asekaupassa hyvin arkinen 
ilmiö. Välikäsien ja toimitsijoiden harjoittamat laittomuudet 
ovat ennemminkin sääntö kuin poikkeus. Monet asekaup-
piaat, jotka tarjoavat palvelujaan hallituksille ja suu-
rille aseteollisuusyhtiöille, toimivat myös pimeillä ja 
harmailla markkinoilla. 

Kun Yhdysvaltain kauppaministeriö seurasi viisi-
vuotisessa tutkimuksessaan yhdysvaltalaisiin yri-
tyksiin liittyviä liiketoimia, puolet korruptiotapauk-
sista oli puolustussektorilla. Taloustoimittaja ja kirjai-
lija Joe Roeberin laskujen mukaan 40 prosenttia koko 
maailmankaupan korruptiosta sijoittuukin juuri asekauppaan.

MIKSI ASEKAUPPA ON NIIN ALTISTA KORRUPTIOLLE?

Roeberin mukaan korruptio on sisäänrakennettu asekaup-
paan, ja tämä on selitettävissä asekaupan rakenteella. Kau-
poissa liikkuu valtavia summia rahaa ja sopimuksista päättää 
hyvin pieni joukko ihmisiä. Päätöksenteko tapahtuu -kansal-
lisen turvallisuuden nimissä- suljettujen ovien takana. Tällai-
nen asetelma tarjoaa täydellisen kasvualustan korruptiolle. 

Korruptio ja sen jälkien peittely rapauttavat demokraattisia 
instituutioita, horjuttavat heikkoja valtioita entisestään ja hei-
kentävät juuri sitä kansallista turvallisuutta, jota asekaupan 
olisi määrä vahvistaa. 

Asekaupan toimijoilla on valtavasti poliittista vaikutusval-
taa, jota ruokkii niin kutsuttu pyöröovi-ilmiö. Pyöröovi-ilmiöl-
lä tarkoitetaan samojen toimijoiden liikettä vaikutusvaltaises-
ta asemasta toiseen esimerkiksi hallituksen, politiikan, kansal-

listen armeijoiden, tiedustelupalveluiden ja aseteollisuuden 
yhtiöiden välillä. Tämä vääristää päätöksentekoa, jossa aseel-
linen puolustus ja sota korostuu diplomatian kustannuksella. 
Pyöröovi-ilmiö vaikuttaa myös ulkopoliittisiin ja talouspoliitti-
siin linjauksiin. Tärkeässä osassa on aseteollisuuden, poliittis-
ten puolueiden ja asekauppiaiden keskinäinen verkosto. Ase-
kaupasta hyötyvät tahot rahoittavat avokätisesti puolueita.

Ajaessaan omia etujaan tämä kansallisen turvallisuuden eliit-
ti käyttää suunnatonta poliittista valtaa ja toimii eräänlaises-

sa rinnakkaisessa todellisuudessa, jossa se hyvin harvoin 
joutuu juridiseen vastuuseen harjoittamistaan laitto-

muuksista. Esimerkiksi kirjaamistamme 502:sta YK:n 
asevientikiellon rikkomuksesta vain kaksi johti oi-
keustoimenpiteisiin ja yksi tuomioon. 

Oma ensikäden kokemukseni aseteollisuuden toi-
mista on Etelä-Afrikasta, jossa eräs kymmenen mil-

jardin dollarin asekauppa sabotoi nuorta, orastavaa 
demokratiaa peruuttamattomasti. Tuosta kymmenestä 

miljardista dollarista 300 miljoonaa dollaria jaettiin  lahjuksi-
na vaikutusvaltaisille poliitikoille, virkamiehille ja omalle puo-
lueelleni ANC:lle. 

Aasia on kärsinyt suuresti asekau-
pasta niin uhrina kuin tekijänäkin. 
Maanosassa on jopa käyty sotia 
aseiden alati kasvavan kysynnän 
varmistamiseksi, jottei vain aseita 
tuottaville rikkaan pohjoisen maille 
tulisi puutetta asetilauksista. 

LAHJONTAA JA PAINOSTUSTA

Yhdysvallat käyttää rahaa  sotilasmenoihinsa miltei yhtä pal-
jon kuin koko muu maailma yhteensä. Sen asebisnes nojau-
tuu aseteollisuuden, lobbareitten, päättäjien, Valkoisen talon 
ja Pentagonin hyvä veli -verkostoon. Vuonna 2010 Pentago-
nin eläkkeelle jääneistä virkamiehistä 84 prosenttia siirtyi vai-
kutusvaltaisiin hallitustehtäviin juuri niihin yhtiöihin, joille he 
olivat antaneet rahakkaita toimeksiantoja uransa aikana. Täl-
laisella ’laillisen lahjonnan’ muodolla on tuhoisat seuraukset, 
kuten päättymättömät sodat ja vallankaappaukset aseiden os-
tajamaissa sekä massiivinen rahantuhlaus kotimaassa. Hyvänä 
esimerkkinä tästä on F-35 -hävittäjät, jotka tulevat maksamaan 
yhdysvaltalaisille veronmaksajille miltei tuhat miljardia dollaria, 
mutta jotka ovat tarpeettomia niissä konflikteissa, joissa Yh-
dysvallat on tällä hetkellä osapuolena, tai joissa se todennäköi-
sesti tulee olemaan osapuolena tulevien sukupolvien aikana. 

Toinen hyvä esimerkki on poliittinen painostus, jonka avulla 
Etelä-Korea saatiin ostamaan yhdysvaltalaisvalmisteisia asei-
ta 2000-luvun alkupuolella. Yhdysvaltojen tehtyä Etelä-Ko-
realle selväksi, että kaupat olivat maalle annettavan poliitti-
sen tuen ja erilaisten aseteknologioiden saatavuuden ehtona, 
Etelä-Korea osti 4,5 miljardilla dollarilla yhdysvaltalaisia hävit-
täjiä vaikka ne olivatkin kalliimpia ja huonompia kuin kilpaile-
vien valmistajien hävittäjät. Painostustakin pahempaa on kui-
tenkin se, että Yhdysvallat jatkaa  konfliktin ja vihamielisyyden 
lietsontaa alueella pönkittääkseen omaa globaalia asemaan-
sa ja aseteollisuutensa kukoistusta.

Eurooppalaiset aseiden tuottajat eivät ole yhtään sen viat-
tomampia. Saksalaisyhtiö Ferrostaal on jakanut yli 1,1 mil-

”Laittomuudet 
asekaupassa  

ovat ennemminkin  
sääntö kuin  
poikkeus.”

”Asekauppa 
johtaa väistämättä 

konfliktien 
noidankehään.”

— 10 —

• UUTISET •• ASEKAUPPA •



jardia euroa lahjuksia kuudessatois-
ta eri maassa. Tästä yli 42 miljoo-
naa euroa meni Etelä-Koreaan toi-
mitsijalle, jolla oli aiempia lahjon-
tatuomioita ja jolla tiedettiin olevat 
läheiset välit maan johtaviin poliitik-
koihin. 

Viime vuosien aikana Etelä-Korean aseteollisuus on suun-
nannut katseensa oman maan tarpeiden sijaan ulkomaan-
vientiin, erityisesti lähialueilleen. Maan asevienti on kasvanut 
viiden viime vuoden aikana vuosittain keskimäärin 31 pro-
senttia. Etelä-Korean asevienti oli vuonna 2002 noin 144 mil-
joonaa dollaria, mutta vuonna 2014 jo 3,6 miljardia dolla-
ria. Kasvun on mahdollistanut teknologinen yhteistyö Yhdys-
valtojen kanssa.  Seurauksena on ollut epävakauden ja mili-
tarisoitumisen eteneminen lähialueilla. Etelä-Korea on myös 
myynyt aseita muun muassa konfliktien repimään Irakiin, 
Turkkiin, levottomaan Indonesiaan ja ihmisoikeuksia polke-
vaan Azerbaidžaniin.

Asekauppa johtaa väistämättä noidankehään, jossa aseita ja 
aseellisia konflikteja on päivä päivältä enemmän. Ja kun ase-
kauppiaiden voitot kasvavat yhä suuremmiksi, mahdollisuu-
det rauhaan pienenevät aina vain entisestään. 

Asekauppaa kontrolloidaan ja säädellään hämmästyttävän 
vähän. Syynä tähän on poliittisen tahdon puute. Meidän 
onkin saatava asekaupan suurimmat tekijät, poliittiset päät-
täjämme muuttamaan toimintaansa. Voimme tehdä sen po-
liittisten ja taloudellisten  boikottien, protestien ja suoran 
toiminnan avulla. Sillä jos vain katsomme vierestä, asekaup-
pa porskuttaa eteenpäin ja muuttaa maailmamme köyhem-

mäksi, epädemokraattisemmaksi, korruptoituneemmaksi ja 
vaarallisemmaksi paikaksi.

ANDREW FEINSTEIN
Andrew Feinstein on Corruption Watch UK:n 

toiminnanjohtaja, The Shadow World: Inside the Global 
Arms Trade (2011) -kirjan kirjoittaja ja eteläafrikkalaisen 

ANC-puolueen entinen kansanedustaja. 

KÄÄNNÖS: KATRI SILVONEN
Artikkeli on julkaistu englanniksi  

The Broken Rifle -lehden numerossa 104.

”40 % koko 
maailmankaupan 

korruptiosta 
sijoittuu 

asekauppaan.”
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Katuteatteria suurelle yleisölle Brysselissä. 
Kuva: Vredesactie
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Paljonko aseita Euroopan maat tuottavat?

Oikeastaan emme voi puhua asetuottajamaista, sillä tuottajia 
ovat ylikansalliset yhtiöt, joilla kylläkin on pääkonttori jossa-
kin maassa, mutta itse tuotanto voi tapahtua muissakin mais-
sa. Useimpien aseyhtiöiden pääkonttorit sijaitsevat Yhdys-
valloissa ja Euroopassa. Yhdysvallat on suurin valmistaja, Eu-
rooppa hyvänä kakkosena. 

Tukholman Rauhantutkimusinstituutti (SIPRI) listaa vuosittain 
sata suurinta asevalmistajayhtiötä. Näistä 40 sijoittuu Poh-
jois-Amerikkaan, 29 Euroopan unioniin ja loput 31 muual-
le maailmaan.

Sadan suurimman yhtiön liikevaihto on yhteensä 400 miljar-
dia dollaria. Kymmenen suurimman yhtiön liikevaihto vas-
taa yli puolta kaikesta asekaupasta. Näistä yhtiöistä kuusi on 
pohjoisamerikkalaisia ja neljä eurooppalaisia. Suurimmat eu-
rooppalaiset yhtiöt ovat brittiläinen BAE Systems, yleiseu-
rooppalainen Airbus,  italialainen Finnmeccanica ja ranskalai-
nen Thales. Ruotsalainen Saab on maailman 37. suurin ase-
valmistaja ja suomalainen Patria sijalla 96.

Minkälaisista aseista on kysymys?

EU ylläpitää listaa vientitavaroista. Aseisiin lasketaan 
kevyiden aseiden -eli käsiaseiden ja luotien- lisäk-
si isommat tavanomaiset aseet kuten tankit, tais-
teluhelikopterit, lentokoneet ja ohjukset. Myös 
tarvikkeet, joita tarvitaan ydinaseiden, biologis-
ten aseiden ja kemiallisten aseiden valmistami-
seen listataan. Sen sijaan ns. kaksikäyttötuottei-
ta -kuten ohjelmistoja, paikannusjärjestelmiä ja 
niiden käyttämiseen tarkoitettuja laitteita- ei las-
keta aseiksi eivätkä ne siten tarvitse vientilupia. Kak-
sikäyttötuote on tuote, jolla voi olla myös siviilikäyttöä.

Paljonko Euroopan maat tuottavat aseita?

Pilvin pimein. Eurooppa on maailman toiseksi suurin ase-
viejä. Eurooppalaisen aseteollisuuden liikevaihto oli vuonna 
2012 96 miljardia, josta 40 miljardia tuli viennistä. Luvut ovat 
vain suuntaa-antavia, sillä kuten mainittu, kaksikäyttötuottei-
ta ei lasketa aseteollisuuteen kuuluviksi.

Minne Eurooppa vie aseita?

Vuosien 2009 ja 2013 välillä puolet koko maailman asekau-
pasta suuntautui Intiaan, Pakistaniin, Kiinaan, Saudi-Arabi-
aan ja Arabiemiirikuntiin. Sama pätee eurooppalaiseen ase-

vientiin. EU-maiden asevienti kohdistuu yhä enenevässä 
määrin unionin ulkopuolisiin maihin.

Viime vuosina Euroopan maiden asevienti Lähi-Itään on kas-
vanut huimasti. Vuonna 2011, ”arabikevään” ollessa täysil-
lä käynnissä, EU:n asevientilupien mukainen vienti Lähi-Itään 
kaksinkertaistui vuoteen 2007 verrattuna.

Onko asevienti Euroopalle taloudellisesti tärkeää?

Puolustusmäärärahat ovat olleet Euroopassa huomattavassa 
laskussa yleisesti viime vuosina, eli yhä vähemmän tuotan-
nosta päätyy sisämarkkinoille. Tästä johtuen aseteolllisuus 
on yhä riippuvaisempi viennistä ja etsii jatkuvasti uusia mark-
kinoita hallitusten ja Euroopan komission aktiivisella tuella.

Joten kyllä, vientimarkkinat ovat tärkeitä aseteollisuuden voi-
toille. Eurooppalainen politiikka asettaa jatkuvasti taloudel-
lisen hyödyn tavoittelun eettisten kysymysten yläpuolelle. 
Komissio haluaa kilpailukykyisen ja vahvan aseteollisuuden, 
joka pystyy kilpailemaan Yhdysvaltojen kanssa kansainvälisil-
lä markkinoilla.

Mutta eivätkö aseet ole tärkeitä turvallisuutemme 
takaamiseksi?

Riippuu siitä, mitä turvallisuudella tarkoitetaan. Val-
taosalle ihmisistä turvallisuus tarkoittaa kunnon 
asuntoa, ruokaa, juomavettä, koulutusmahdolli-
suuksia sekä pääsyä terveydenhuoltoon.

Aseteollisuus määrittää turvallisuuden eri taval-
la. Sille on tärkeää, että hallitukset käsittävät tur-

vallisuuden sotilaallisessa konseptissa. Sille maa-
ilma näyttäytyy kaksijakoisena. Joka paikassa on 

tunkeilijoita jotka pitää neutraloida, yleisiä tiloja on jat-
kuvasti valvottava: teknologiaa ja voimavaroja tarvitaan, jotta 
kaikkialla voidaan puuttua tapahtumiin nopeasti. 

Aseteollisuudella on kuitenkin yksi tarkoitus ylitse muiden: 
myydä lisää aseteknologiaa. Maailma, jossa aseiden mää-
rä vain kasvaa, ei ole turvallisempi maailma. Viime vuosina 
olemme todistaneet epäonnistuneita sotilaallisia interventi-
oita, jotka ovat ajaneet lukuisia maita sekasorron tilaan, tuot-
taneet miljoonia pakolaisia, kuolleista ja haavoittuneista pu-
humattakaan. Myydyt aseet jäävät kiertämään maailman krii-
sialueille pitkälle tulevaisuuteen.

Voisimme käyttää talous- ja ulkopolitiikkaa todellisen tur-
vallisuuden luomiseksi. Voisimme saattaa yhtiöt vastuu-

EUROOPPALAISEN 
ASEVIENNIN Q&A

Belgialaisten rauhanjärjestöjen kampanja Istopthearmstrade.eu  
toimii eurooppalaisen aseviennin suitsimiseksi.

ARTIKKELISARJASSA ESITELLÄÄN AKL:N SISARJÄRJESTÖJEN TEKEMISIÄ

”EU:n  
aseteolllisuus on yhä 

riippuvaisempi viennistä 
ja etsii jatkuvasti uusia 
markkinoita hallitusten 
ja Euroopan komission 

aktiivisella  
tuella.”
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seen edesauttamistaan ihmisoikeusrik-
komuksista. Voisimme vaatia ihmis-

oikeuksia noudatettavan kauppa-
kumppanimaissa. Voisimme ottaa 
energiapolitiikassa suunnan, joka 
pyrkisi energiantuotannon oma-
varaisuuteen Euroopassa. Voisim-

me käyttää verorahoja koulutuk-
seen armeijan ja aseiden sijaan. Ja 

niin edelleen!

Käytetäänkö eurooppalaisia aseita 
ihmisoikeusloukkauksiin?

Valitettevasti. Arabikevätvuonna 2011 eurooppalainen ase-
vienti alueelle tuplaantui vuodesta 2007. Vientilupien myön-
tämiseen ei EU:ssa nähty estettä, vaikka Bahrain, Libya, 
Egypti, Syyria ja Jemen käyttivät eurooppalaisia aseita ter-
rorisoimaan, tappamaan ja kiduttamaan omia kansalaisiaan.

Vuosikausia Eurooppa on vienyt massiivisen määrän aseita 
yksinvaltaisesti johdettuun Saudi-Arabiaan. Ei ole mikään sa-
laisuus, että Saudi-Arabia tukee aktiivisesti Syyrian kapinalli-
sia Assadin hallintoa vastaan. Tätä kautta aseista on pääty-
nyt myös ISIS:in haltuun. Siviiliuhrit ja ihmisoikeusrikkomuk-
set Lähi-idässä eivät ole johtaneet aseviennin sääntelyn tiu-
kentamiseen.

Eikö asevientiä säännellä mitenkään?

Periaatteessa on olemassa valvontajärjestelmä, mutta se 
vuotaa kuin seula. Vuonna 2008 Euroopan neuvostossa hy-
väksyttiin tiukahko säännöstö asevientiin. Säännöstön mu-
kaan aseita ei saa viedä muun muassa ihmisoikeuksia louk-
kaaviin maihin, maihin joissa on käynnissä aseellinen konflik-
ti, maihin jotka sijaitsevat konfliktiherkällä alueella tai mai-
hin, joista aseet voivat kulkeutua kolmannelle osapuolel-
le. Säännöstö on kuitenkin vain ohjeistus, jonka noudat-
tamatta jättämisestä ei seuraa oikeu-
dellisia sanktioita. Kansalliset halli-
tukset myöntävätkin asevientilu-
pia omien kriteeriensä mukaan.  
Lisäksi EU:n alueella asekauppa 
on vapaata ilman lupia sisämark-
kinoiden vuoksi. Aseita voi siis hel-
posti viedä EU:n ulkopuolelle kul-
jettamalla ne ensin EU-maahan, jos-
sa on löperimmät vientilupakriteerit.

Missä tapauksissa vientilupia ei heru?

Alle prosentissa tapauksista. Vuonna 2012 EU-maat myönsi-
vät 47868 asevientilupaa. 459 hakemusta sai hylkäävän pää-
töksen.

Mitä pitäisi muuttua aseviennin suitsimiseksi?

”Kun firmat hyötyvät, kaikki hyötyvät”, on monen eurooppa-
laisen poliitikon motto. Asevientiyrityksiä myötäilevä politiik-
ka ei kuitenkaan johda turvallisempaan maailmaan, eikä tee 
Europpaa turvallisemmaksi.

Vähintäänkin asevientiä tulisi tarkastella EU:n ulkopolitiikan 
uskottavuuden kannalta. Aseiden vienti taloudelliset motiivit 

edellä uhkaa tehdä tyhjäksi Euroopan aloitteita poliittisten ja 
diplomaattisten ratkaisujen etsimiseksi konflikteihin.

Mitä on tehtävä?

1. Euroopan neuvoston asevientisäännöstö 
tulee tehdä oikeudellisesti sitovaksi.

2. Kaikille aseviennin tuotteille tulee hankkia 
vientilupa, myös kaksikäyttötuotteille.

3. Aseviennistä tulee kaikkien Euroopan 
maiden raportoida yhtäpitävästi.

4. Taloudellinen hyöty ei saa koskaan mennä 
asevientisäännöstön edelle.

5. Jokaisen vientiluvan vaikutuksista tulee tehdä riskiarvio.
6. Aseiden loppukäyttäjiltä tulee vaatia 

lupien olemassaoloa.
7. Jokainen lobbarien yhteydenotto eurooppalaiseen 

poliitikkoon tulee kirjata yleisölle avoimeen tietokantaan.

LUE LISÄÄ (ENGLANNIKSI, RANSKAKSI JA HOLLANNIKSI) 
OSOITTEESSA: ISTOPTHEARMESTRADE.EU

Käännös: Jussi Hermaja

”Vähintäänkin 
asevientiä tulisi 
tarkastella EU:n 
ulkopolitiikan 

uskottavuuden 
kannalta.”

”Kaksi- 
käyttötuotteita 

ei lasketa aseiksi, 
eivätkä siten ne 

tarvitse  
vientilupia.”

Euroopassa valmistettuja aseita käytetään konflikteissa ym-
päri maailman. Samanaikaisesti kun Eurooppa puhuu rau-
han ja sivistyksen puolesta, vaihtavat eurooppalaiset aseet 
omistajia Lähi-idässä. Eikä mikään ihme: asevientiä koske-
va lainsäädäntö on täynnä porsaanreikiä.

Istopthearmestrade.eu -nimisellä kampanjalla Vredesactie 
kartoittaa asekauppaa, paljastaa asekauppiaiden henkilöl-
lisyyksiä ja järjestää tempauksia paikoissa, joissa asekaup-
paa tapahtuu. Kampanja on yhteistyöprojekti  toisen bel-
gialaisen rauhanjärjestön, Agir Pour La Pax'in, kanssa.

Belgialainen rauhanjärjestö on Aseistakieltäytyjäliiton si-
sarjärjestö ja War Resisters' Internationalin jäsen. Vrede-
sactien juuret ulottuvat vuoteen 1968. Järjestö on kehitty-
nyt aseistakieltäytyjien järjestöstä moniarvoiseksi, laajaksi 
sosiaaliseksi liikkeeksi ja kampanjaorganisaatioksi. 

Vredesactie on kampanjoinut perustamisestaan asti eten-
kin ydinaseeettoman maailman puolesta. Se on onnistunut 
paljastamaan yhdysvaltalaisten ydinaseiden Ydinsulkuso-
pimuksen vastaisen sijoittamisen NATO:n tukikohtiin Bel-
giassa ja muualla Euroopassa. 

2000-luvun alussa Vredesactie tuki vuosikausia aktiivises-
ti myös AKL:n maanpakolaisuuskampanjaa. Viime vuosien 
aikana Vredesactie on ottanut silmätikukseen kansainväli-
seen asekauppaan liittyvät ongelmat. Vredesactie on vä-
kivallattomuuteen sitoutunut järjestö, jonka kampanjoissa 
kansalaistottelemattomuus on ollut keskeisellä sijalla.
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Jarmo Pykälän ”Suomalainen asekauppa – Rahan, vallan ja sodan ytimessä” on 
ensimmäinen Suomen asevientiä käsittelevä kirja lähes 30 vuoteen. Edellinen 

kokonainen teos teemasta on vuonna 1984 ilmestynyt Suomen asevienti. 

Suomen aseviennistä on kyllä kirjoitettu eri näkökulmista ja 
sitä on tutkittu esimerkiksi puolustus- ja turvallisuuspolitiikan 
sekä sotateollisuuden näkökulmasta, mutta pitkäjänteinen 
kriittinen tutkimus on loistanut poissaolollaan usean vuosi-
kymmenen ajan. 

Pykälä toteaa, että nykymuotoista aseteollisuutta ja -vientiä 
on harjoitettu vasta 30 vuotta.

Viime vuosina Suomen asevienti on noussut välillä laajem-
maksi yhteiskunnallisen keskustelun aiheeksi, kun Patrian 
asekaupat ovat johtaneet oikeustapauksiin tai Suomen ase-
vienti Saudi-Arabian kaltaisiin räikeästi ihmisoikeuksia polke-
viin valtioihin on herättänyt vastustusta. Valtion antama lupa 
myydä aseita voidaan myös perua, jos ihmiset kokevat sen 
eettisesti kestämättömäksi ja protestoivat tarpeeksi. 

Asekauppaan liittyy paljon päivän valon ulottumattomissa ta-
pahtuvaa kähmintää. Lainkuuliaisimmatkin alan yritykset te-
kevät kauppansa mielummin ilman heidän toiminnan eetti-
syyden kyseenalaistamista. Aseiden tuotanto ja kauppa tun-
tuu olevan vastustamattoman tuottoisaa. Pykälä selvittää kir-
jassaan, kuinka pankkien ja vakuutusyhtiöiden lisäksi kirkon 
eläkerahastokin on sijoittanut ydinaseteollisuuteen.

Globaalin asekaupan rahassa ja tavarassa mitattuna Suo-
mi on pieni tekijä, mutta silti 20. suurin aseviejä. Maailman-
laaajuisen aseviennin 80 prosentista vastaa ainoastaan viisi 
maata, josta Yhdysvallat on suurin. Suomestakin tapahtuval-
la aseviennillä on määrästään huolimatta silti oma osuutensa 
maailman konfliktien ja sotien synnyttämisessä. On olemas-
sa myös sotatuotteita, joissa Suomen tuotannon osuus maa-
ilmanmarkkinoilla on suuri.

Asekaupan itsensä eettisyyden voi jo lähtökohtaisesti ky-
seenalaistaa. Tämän lisäksi esimerkiksi aseissa käytettävi-
en osien ei aina nähdä olevan osa aseteollisuutta, vaikka ne 
mahdollistavat aseiden valmistamisen. Omat ongelmansa 
asekauppaan tuo, että sitä kenen käsiin aseet voivat päätyä 
välikäsien kautta ei voida mitenkään varmistaa.

Suomalainen asekauppa on  teos, jota tullaan siteeraamaan 
ja johon tullaan palaamaan tulevina vuosina. Aihepiiristä kir-
joittamisen haastavuutta kuvaa kirjan lähdeluettelo: viiden-
nes lähteistä on halunnut pysytellä anonyymeina.

JUHO NARSAKKA JA JUSSI HERMAJA

JARMO PYKÄLÄ: 
Suomalainen asekauppa. Rahan, vallan ja sodan ytimessä.  
(Like, 2014)

Jo ajallinen etäisyys edelliseen tutkimukseen nostaa kirjan 
julkaisun arvoa. Kirja on perusteos, joka käsittelee suomalais-
ta asekauppaa niin politiikan, talouden ja maanpuolustuksen 
kuin asevalvonnan näkökulmista.

Pykälä on toiminut Suomen aseviennistä vuosittain raportin 
julkaisevan tutkimusverkosto SaferGloben toiminnanjohtaja-
na. Hän on työskennellyt aiheen parissa jo useita vuosia ja 
teos perustuu hänen viiden vuoden aikana tekemiin lehtijut-
tuihin ja tutkimukseen. 

SUOMEN ASEKAUPAN 
LÄPIVALAISU
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”Rakenteellista 
väkivaltaa, jossa 

tekijänä on 
esimerkiksi valtio,  

ei usein  
tunnisteta.”

Aseistakieltäytyjäliitto valitsi joulukuussa uudeksi puheenjohtajakseen Ruka 
Toivosen. Toivosen tausta on hierarkiattomassa ruohonjuuritason toiminnassa 

kuten talonvaltaus- ja ympäristöliikkeessä sekä queeraktivismissa. 

AKL:N UUSI PUHEENJOHTAJA 
EI OLE JÄRJESTÖPAMPPU

Tuoreen puheenjohtajan ensikosketus liittoon oli mielenosoi-
tusmatka NATO:n huippukokouksen vastatapahtumaan Lis-
saboniin vuonna 2010, jolloin viranomaiset estivät antimilita-
ristien pääsyn Portugalin maaperälle. Seuraavaan AKL:n reis-
suun Toivonen osallistui järjestäjänä ja nyt takana on kuusi 
mielenosoitusmatkaa. Hän kertoo näiden matkojen olleen 
hyviä tottelemattomuuden perusopintoja, joita hän aikoo sy-
ventää tulevilla matkoilla. 

Hän kiistää olevansa aina toimistolta löytyvä järjestöpamp-
pu. Toivonen jalkautuu mielellään kaduille ihmisten pariin, ja 
Ruokaa ei aseita -toiminta onkin erityisen lähellä hänen sy-
däntään. Toivonen tekee selväksi, ettei uuden puheenjohta-
jan näkemyksillä ole erityistä painoarvoa liiton päätöksente-
ossa, sillä hallitus päättää asioista demokraattisesti konsen-
sukseen pyrkien.

SODAN SYYT

Henkilökohtaisesti Toivonen kokee tärkeäksi reagoimisen 
EU:n rajojen militarisoimiseen, rasistiseen ja kiristyvään kont-
rollipolitiikkaan sekä vaikutuskeinojen etsimisen Euroopassa 
vallitsevan pelon ja vihan ilmapiirin muuttamiseksi: 

"AKL:n tehtävä on suitsia irrationaalisia pelkoja ja kertoa mi-
ten kokonaisvaltainen vaikutus sodilla ja konflikteilla on ih-
misten elämiin. Sodat eivät ole elämänpiirimme ulkopuolella 
tapahtuvia asioita vaan esimerkiksi EU ja Suomen rajaviran-
omaiset ovat osallisia tässä koneistossa. Konfliktit eivät ole 
lähtöisin yksinomaan jostakin kaukaa, emmekä voi tyytyä ja-
otteluun meidän ja niiden asioista: on vain yhteisiä asioita."

Toivonen painottaa sodan kaikkien syiden paikantamisen tär-
keyttä. Hänen mukaansa on hyvä juttu, että järjestöt, jotka 
toimivat pienimmän yhteisen nimittäjän periaatteella, saavat 
massoja liikkeelle.  Hän uskoo ratkaisujen löytyvän kuitenkin 
syvällisemmällä tarkastelulla: 

"Mitä on väkivalta? Älykkään ja itsekriittisen rauhanliikkeen 
tulisi käsitellä enemmän tätä kysymystä. Onko rikollisten van-
gitseminen väkivaltaa? Onko väkivaltaa, että ihmisiä kuolee 
nälkään maailmassa, jossa ruokaa riittäisi kaikille? Entä se, 
että ihmisiä hukkuu Välimereen heidän pyrkiessään Euroop-
paan?"

Toivosen mukaan väkivalta tunnistetaan silloin, kun se on 
yksilön toiseen kohdistamaa tai jos sen tekijänä on vieraan 
maan armeija. Sen sijaan rakenteellista väkivaltaa, jossa teki-
jänä on esimerkiksi valtio, ei usein tunnisteta.

Antimilitaristinen kriittinen analyysi puhuttelee Toivosta 
enemmän kuin yksilökeskeinen moraalikysymys väkivallasta 
pidättäytymisestä. Hän kertoo arvostavansa aseistakieltäyty-
mistä, joka voi olla sekä yksilöllinen pasifistinen valinta, että 
aktiivista yhteiskunnallista toimintaa.

ASEVELVOLLISUUS

Toivonen suhtautuu epäilevästi siihen, että Suomen asevel-
vollisuusjärjestelmä romutettaisiin nykyisellä hallituskaudel-
la. Hän muistuttaa, että asevelvollisuuden mielettömyydes-
tä käydään kuitenkin keskustelua, joka on paljolti AKL:n kam-
panjoinnin ansiota. Tässä työssä AKL on erityisosaaja. 

Mekaaninen käskyjen totteleminen on hänen mukaansa pa-
hinta, mitä ihmiselle voi opettaa. Toivosen mukaan armeija 
on pahimmillaan juuri tätä: laitos, jossa opetellaan vastaan-
ottamaan käskyjä ja panemaan niitä toimeen kyseenalaista-
matta. Toivonen toteaa suomalaisen asevelvollisuuden ole-
van myös tärkeä feministinen kysymys: 

"Sukupuolittuneisuus ja rasistiset ennakkoluulot tulevat ilmi 
kysyttäessä kuka tässä maailmassa tarvitsee suojelua ja ke-
neltä. Armeijan takia autoritäärisen maskuliinisuuden ideaa-
li pysyy yhteisön ajattelussa synonyyminä vahvalle ihmiselle."

ESA NORESVUO

Ruka Toivonen AKL:n peräsimeen. Kuva: Esa Noresvuo
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Suomessa kaikkien juridisten miesten on osallistuttava kutsuntoihin sakkorangaistuksen 
uhalla. Sen vuoksi itsekin jouduin antimilitaristisesta vakaumuksestani 

huolimatta osallistumaan kutsuntoihin syksyllä 2012 ollessani 18-vuotias.

Kutsuntojen jälkeen oloni oli epäuskoinen ja ahdistunut. Il-
meisesti puolustusvoimat ei halua tai osaa päivittää toimin-
taansa 2000-luvulle vaan pohjaa menetelmänsä ja asenteen-
sa jonnekin sotien aikakaudelle. On korkea aika päivittää kut-
sunnat nykyaikaan ja pohtia vakavasti koko asevelvollisuus-
järjestelmän romuttamista.

VISA SAVOLAINEN
Kirjoittaja suorittaa parhaillaan 173 päivän 

totaalikieltäytymisestään saamaa ehdotonta 
vankeusrangaistusta valvontarangaistuksena. Lisää aiheesta 

Visan blogissa puolivuottapannassa.wordpress.com

Osallistu kanteluun!
AKL suunnittelee oikeuskanslerille kantelua koskien armeijan 
aluetoimistojen tiedotuslinjaa kutsunnoissa. Jos et ole 
saanut mielestäsi tarpeeksi tietoa aseistakieltäytymisestä 
kutsunnoissa, ja haluat kertomuksellasi edesauttaa 
asepalveluksen vaihtoehdoista tiedottamista tulevissa 
kutsunnoissa, ota yhteyttä AKL:n toimistolle!

KUTSUNNAT – TUULAHDUS 
MENNEISYYDESTÄ

Jännitin tilaisuutta ja istuin paikalle hyvissä ajoin saavuttuani 
hiljaa muiden joukossa suureen saliin, jossa tuolit oli järjestet-
ty pikkutarkasti suoriin riveihin. Salissa roikkui useita Suomen 
lippuja ja tilasta huokui keinotekoinen isänmaallinen ylpe-
ys. Kutsuntavelvollisia vaadittiin nousemaan seisomaan, kun 
puolustusvoimien iso pomo käveli saliin ryhdikkäästi marssi-
en ja antoi lopulta velvollisille luvan istua takaisin alas.

Tilaisuus jatkui samoilla raiteilla. Puolustusvoimien korkea-
arvoiset päälliköt pitivät pitkiä puheita, joissa viitattiin suo-
malaiseen sisuun ja veteraanien työhön. Puheissa sota-aikoja 
glorifioitiin, eikä sodan ja väkivallan tuhoisia vaikutuksia mai-
nittu sanallakaan. Kutsuntavelvollisille näytettiin myös puo-
lustusvoimien taitavasti tuottamia videoita, joissa mässäiltiin 
aseilla, väkivallalla ja vaarallisilla tilanteilla. Kutsunnat toimi-
vatkin luontevana jatkumona sille valtiojohtoiselle militaris-
mille, jota kouluissa ja muissa instituutiossa lapsiin ja nuoriin 
iskostetaan. Mediassa toistetaan myyttiä talvisodan henges-
tä ja alakoulujen pihoilla raikuu "sinun puolestas elää ja kuol-
la, on halumme korkehin".

Koska itse olin jo ennen tilaisuutta päättänyt totaalikieltäy-
tyä, seurasin tarkalla silmällä, miten palveluksen vaihtoeh-
doista puhuttiin. Vaikka tilaisuus kesti monta tuntia, mai-
nittiin siviilipalvelus ainoastaan kerran. Lisäksi siviilipal-
veluksesta puhuttaessa puhujan sävy oli todella alenta-
va, ja sivari esitettiin lähinnä pakollisena pahana, jota ku-
kaan ei halua valita. Koska puolustusvoimat ei itse anna oi-
keaa tietoa armeijan vaihtoehdoista, täytyy Aseistakiel-
täytyjäliiton järjestää vuosittain vapaaehtoisia kutsun-
tapaikkojen eteen kertomaan armeijan vaihtoehdoista. 
 
Yhteisen kutsuntatilaisuuden jälkeen odotin omaa vuoroani 
päästä kutsuntalautakunnan eteen. En ollut halukas aloitta-
maan totaaliprosessia vielä tuolloin, joten olin päättänyt ha-
keutua siviilipalvelukseen, josta voisin myöhemmin kieltäy-
tyä. Sivariin hakeutuessa kutsuntalautakunnalle pitää toi-
mittaa hakemus, jossa vakuutetaan henkilökohtaisen vakau-
muksen estävän armeijaan menemisen. Vaikka lautakunnan 
eteen meneminen on toki kuumottavaa, on nykyään onneksi 
sivariin pääsy ilmoitusasia, eikä lautakunnalle tarvitse perus-
tella vakamustaan.

Lautakunnan edessä ollessani luulin jo kutsuntatilaisuuden 
päättyvän, mutta lautakunnan johtaja määräsi minut vielä et-
sivän nuorisotyöntekijän luokse ennen paikalta poistumis-
ta. En ollut kuullut tällaisesta käytännöstä aiemmin, joten ky-
syin määräykselle perusteita. Ilmeisesti puolustusvoimat pro-
filoi sivarit sosiaalisista ongelmista kärsiviksi ressukoiksi, sillä 
johtaja kertoi, että kaikkien sivareiden tulee mennä "juttele-
maan omasta elämänhallinnastaan". Armeijaan hakeutuville 
tällaista määräystä ei annettu.

”Vaikka tilaisuus 
kesti monta 

tuntia, mainittiin 
siviilipalvelus 
ainoastaan 

kerran."
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Fennovoiman suurin yksittäinen omistaja Rosatom on pitänyt huolen 
siitä, että projekti uuden ydinvoimalan rakentamisesta Pyhäjoen 

Hanhikiven niemelle edistyy. Ydinvoimalan rakentaminen Suomen 
kaltaiseen "läntiseen mallivaltioon" on tärkeää Rosatomin pyrkimyksille 
valloittaa uusia markkina-alueita ydinvoimalle. Siviiliydinteknologian 
leviäminen voi johtaa myös uusien ydinasevaltioiden syntymiseen. 

neen jälleenkäsittelylaitokset Severskissä ja Majakissa ovat 
myös osasia tässä ydinasekompleksissa.

Tarkkaa tietoa siitä, kuinka moni yhtiön työntekijöistä toimii 
ydinaseiden parissa, ei ole saatavilla. Suuntaa-antavaa on, 
että vuonna 2011 Rosatomilla oli suljetuissa hallintolaitok-
sissaan 87400 työntekijää. 

YDINVOIMASTA YDINASEEKSI

Siviili- ja asekäyttöisen ydinteknologian tuotantoketjut 
ovat pitkälti samanlaisia. Molempien valmistusprosessi pe-
rustuu uraanin tai plutoniumin halkaisemiseen. Länsimai-
den huoli Iranin ydinohjelmaa kohtaan paljastaa atomivoi-
man ja atomiaseiden suoran yhteyden: uraanin rikastami-

HANHIKIVI 
LÄPI 
VAIKKA 
HARMAAN 
KIVEN

ROSATOM VASTAA VENÄJÄN YDINASEISTA

Rosatom on Venäjän valtiollinen ydinteollisuuskompleksi, 
jonka toimialaan kuuluu ydinenergian ohella ydinaseiden 
valmistus ja kehittely. Rosatomin johdon nimittää suoraan 
Venäjän presidentti ja asema valtionkorporaationa takaa 
Rosatomille juridisen erityisaseman sekä valtionsalaisuuk-
sien kaltaisen tietosuojan. 

Venäläiset ydinpolttoainekierron laitokset joissa on myös 
ydinaseteollisuuteen liittyvää toimintaa sijaitsevat siviileiltä 
suljetuissa kaupungeissa. Kolme uraaninrikastamislaitosta 
palvelee ydinaseteollisuutta: Jekaterinburgin lähellä sijait-
seva Novouralsk, Tomskin läheinen Seversk ja Krasnoyars-
kin lähellä sijaitseva Zelenogorsk. Käytetyn ydinpolttoai-

”Venäjä teki  
ydinvoimala- 
projektista 

arvovaltakysymyksen 
Suomen ja Venäjän 

välisille   
suhteille.”

Hanhikiven niemen metsäalueet hakattiin paljaiksi 
ennen voimalan rakennuslupaa. 
Kuva: Ida Danielsbacka
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seen tarvittavia kaasusentrifugeja voidaan käyttää atomi-
voimalan polttoaineen tai atomipommin valmistusaineen 
tekemiseen.

Siviiliydinteknologian hankkiminen onkin yksi väylä ydin-
aseen valmistamiseksi. Niin Intia, Pakistan, Israel kuin Poh-
jois-Koreakin rakensivat ydinaseensa siviiliydinteknologian 
pohjalta. Ydinvoiman leviäminen yhä uusiin maailmankolk-
kiin lisää todennäköisyyttä uusien maiden ydinaseohjelmil-
le ja sitä kautta ydinaseen käyttämiselle.

Rosatomin edeltäjä rakensi Iranin ensimmäisen ydinvoima-
reaktorin ja vuonna 2014 Iran ja Venäjä sopivat kahden uu-
den reaktorin rakentamisesta. Rosatomilla on ydinvoimala-
projekteja käynnissä useissa Euroopan, Aasian, Afrikan ja 
Etelä-Amerikan maissa. Osa kauppakumppaneista saattaa 
havitella omaa ydinasetta.

ROSATOMILLA KAIKKI KEINOT KÄYTÖSSÄ

Hanhikiven reaktori on tärkeä mallikappale Rosatomin tu-
levien ydinvoimaloiden markkinoinnille. Venäjä on järjes-
tänyt rahoituksen projektille, ja ottanut rahaa siihen jopa 
kansallisesta pahan päivän rahastostaan. 

Rosatom tuli mukaan Fennovoimaan 34 prosentin omistus-
osuudella saksalaisen energiayhtiö E.ON:in tilalle kun idea 
Suomen kuudennesta ydinreaktorista oli kaatumassa alkute-
kijöihinsä. Hanke oli peruuntumassa myös kesäkuussa 2015 
kun voimalan rakentamisehdoksi asetettu Fennovoiman 60 
prosentin EU-omistusaste ei täyttynyt. Rosatom koetti saa-
da puuttuvan omistusosuuden kasaan kroatialaisen posti-
laatikkofirman avulla, mutta bulvaania ei hyväksytty osak-
kaaksi. 

Venäjä teki ydinvoimalaprojektista arvovaltakysymyk-
sen Suomen ja Venäjän välisille suhteille sen jälkeen, kun 
Suomi esti duuman puhemiehen Sergei Naryshkinin pää-
syn Helsingin Etyj-kokoukseen heinäkuussa 2015. Fenno-
voima-projektin ensisijaisuus tuotiin esille maiden välisis-
sä korkeimman tason keskusteluissa. Pian Fennovoimas-
ta kertaalleen irtautunut valtionyhtiö Fortum sijoitti puuttu-

van summan hankkeeseen. Taustalla oli idänbisnesten me-
nettämisen uhka.

FENNOVOIMA JA YMPÄRISTÖTUHO

Yhdeksi valtionkorporaation tehtäväksi on asetettu Venä-
jän ydinturvallisuudesta vastaaminen. Rosatomin valvoes-
sa itse itseään, se on omaksunut toimintatavakseen piittaa-
mattomuuden säteilyturvallisuutta ja ympäristöä kohtaan. 

Rosatomin on tarkoitus toimittaa polttoaine kymmenek-
si vuodeksi Hanhikiven reaktoriin. Fennovoiman mukaan 
polttoaine saattaa tulla aiemmin mainitulta Majakin jäl-
leenkäsittelylaitokselta. Sveitsiläinen energiayhtiö Axpo 
perui ydinpolttoainekauppansa Rosatomin kanssa vuonna 
2014, sillä Sveitsin ydinvoimaviranomaisia ei päästetty tu-
tustumaan laitokseen. 

Eteläisellä Uralilla sijaitseva Majakin laitos on tullut kuului-
saksi aiheuttamistaan ympäristötuhoista. Laitos dumppaa 
radioaktiivista jätettä Techa -jokeen, jota pitkin jäte kulkeu-
tuu aina Jäämerelle asti. Läheinen Karatšain järvi on toimi-
nut laitoksen kaatopaikkana, ja sen uskotaan olevan maail-
man saastunein paikka. Majakin ympäristön kylissä syöpä-
kuolemat ja epämuodostumat ovat poikkeuksellisen yleisiä. 

Valmistuessaan Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimala kas-
vattaa ympäristökatastrofin riskiä. Mikäli reaktori otetaan 
käyttöön, sen tuottama radioaktiivinen jäte säilyy maape-
rässä tuhansia vuosia vielä voimalan käyttöiän jälkeenkin. 
Korkea-aktiiviselle ydinjätteelle ei ole keksitty vielä mis-
sään päin maailmaa loppusijoituspaikkaa.

Paikallinen ympäristötuho on tapahtunut jo ennen varsi-
naisen voimalan rakentamisen aloittamista. Metsänhak-
kuut, maaperän muokkaaminen ja merenpohjan louhimi-
nen ovat tuhonneet Hanhikiven niemen uhanalaisine luon-
totyyppeineen ja lajeineen.

ESA NORESVUO 
Juttua varten haastateltiin venäläistä  

ydinvoima-asiantuntijaa Andrey Ozharovskya. 

Ydinasevarustelu jatkuu
luaisi Venäjän irrottautuvan sopimuksesta, ellei sen piiriin 
uloteta kuuluviksi myös muita ydinasevaltioita.

Ydinasevarustelu saattaakin voimistua tulevina vuosina. 
NATO rakentaa parhaillaan eurooppalaista ohjuspuolus-
tusjärjestelmää Romaniaan ja Puolaan. Venäjä kehittelee 
uuden sukupolven strategisia ydinaseita, jotka pystyisivät 
läpäisemään tämän puolustuskilven. Maaliskuussa 2015 
Venäjän Tanskan-suurlähettiläs uhkasi Venäjän suuntaavan 
ydinohjuksensa Tanskan laivastoa kohti mikäli maa osallis-
tuu ohjuspuolustusjärjestelmään.

ESA NORESVUO

Venäjä, joka käy sotaa Ukrainassa ja Syyriassa, on Yhdys-
valtojen ohella toinen maailman ydinasemahdeista. Vuon-
na 2014 Venäjän ydinasearsenaaliin kuului 7500 ydinkär-
keä, joista valmiustilassa oli 1780. Yhdysvalloilla ydinkär-
kiä oli 7260, joista laukaisuvalmiudessa 2080. Molemmat 
maat modernisoivat ydinaseohjelmiaan. Maat ovat vähen-
täneet vuoden 2012 sopimuksensa nojalla käyttövalmiiden 
ydinkärkien ja laukaisualustojen määrää, mutta kumpikaan 
ei ole saavuttanut sopimuksen tavoitteita. 

Yhdysvallat syyttää Venäjän rikkovan vuoden 1987 INF-so-
pimusta, jonka tarkoituksena oli hävittää keskimatkan oh-
jukset Euroopasta. Vladimir Putin onkin sanonut, että ha-
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Oululainen Niko-Petteri Niva ottaa haltuun  
Antimilitaristin sarjakuvapaikan tämän vuoden ajaksi. 

Niva on opiskellut sarjakuvaa Limingan taidekoulussa. Hän on tehnyt 
kuvituksia ja sarjakuvia aiemmin mm. Voima-lehteen, Lapin Kansaan 

sekä Oulun ja Lapin Setan Pulssi-lehteen. 25-vuotias taiteilija on 
vetänyt sarjakuvatyöpajoja ja -kursseja Pohjois-Suomessa. 

Niva osallistui äskettäin julkaistuun Sadankomitean Rauhan 
Tiellä -sarjakuva-antologiaan (kts. arvostelu Antimilitaristi 

4/2015). Nivaa innostaa rauhankysymysten lisäksi feminismi, 
LBGTQ-aihepiiri, tee-se-itse-meininki ja anarkismi. 

Antimilitaristiin Niva piirtää uutta strippiä "Haastattelu". 
Stripissä lapset leikkivät kuulustelu- tai kyselyleikkiä miehisillä, 

sotaisilla tai muuten asiaan liittyvillä lelufiguureilla. 
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Sananvapauden rajat ja rajaton aktivismi
juha.ke

ltti

@ak
l-w

eb
.fi 

"Olen eri mieltä kanssasi, mutta olen valmis kuolemaan sen 
puolesta, että sinulla on oikeus sanoa se.” Tätä Voltairen 
(1694-1778) lausetta on siteerailtu sosiaalisessa mediassa tiu-
haan viime aikoina – muun muassa MV-julkaisun ilmoitusboi-
kottia vastaan. 

Voltaire vastusti ennakkosensuuria, jonka kieltää Suomes-
sa perustuslakikin, ei ihmisten vapautta ostaa tarvikkeensa 
liikkeestä joka ei osallistu ostajan paheksumaan toimintaan; 
eikä varsinkaan ihmisten oikeutta  käyttää sananvapauttaan, 
jotta muutkin toimisivat samoin.

Pitääkö sananvapauden olla rajoittamatonta, kuten niin sa-
notut maahanmuuttokriitikot vaativat, ja voiko se olla sitä? 
Kapakassa voi höpöttää ja metsänlaidassa huudella vapaas-
ti, mutta vähänkin laajempaa yleisöä etsiessä sananvapaus 
törmää tosiasiallisiin rajoihin. Niistä tärkein on median omis-
tus, joka yksityisessä mediassa tähtää voiton maksimointiin 
ja Yleisradiossa hallitsevien piirien haluaman tiedon välittä-
miseen.

MV-julkaisu ei edes teeskentele noudattavansa journalistisia 
periaatteita ja piiloutuu vastuutaan Espanjaan. Sen sisältöä 
voisi luonnehtia vihapuheeksi. Vihapuhe on Euroopan Neu-
voston käyttämän määritelmän  mukaan sellaista ilmaisua jol-
la levitetään, yllytetään, edistetään tai oikeutetaan rotuvihaa, 
muukalaisvihaa, antisemitismiä tai muunlaista vihaa, joka pe-
rustuu suvaitsemattomuuteen.

Julkaisua ei kuitenkaan voi kieltää vain sillä perusteella että 
se levittää vihapuhetta. Vastoin laajalle levinnyttä käsitystä 
myöskään rasistista puhetta ei sellaisenaan ole kielletty lais-
sa. Sananvapauteen voi puuttua vain jälkikäteen ja lähinnä ri-
kosperusteella, oikaisu- ja vastineoikeuden ohella.

Suomessa lainsäätäjä on puuttunut sananvapauden väärin-
käyttämiseen muun muassa seuraavilla rikoslaissa rangaista-
viksi säädetyillä teoilla: kunnianloukkaus, yksityiselämää louk-
kaava tiedon levittäminen, kiihottaminen kansanryhmää vas-
taan, julkinen kehottaminen rikokseen, uskonrauhan rikkomi-
nen, väkivaltakuvauksen levittäminen, sukupuolisiveellisyyttä 
loukkaavan kuvan levittäminen, sukupuolisiveellisyyttä louk-
kaava markkinointi, markkinointirikos, virkasalaisuuden rikko-
minen ja yrityssalaisuuden rikkominen.

FB:n Rajat kiinni -sivusto tulvii kunnianloukkauksia, uskonrau-
han rikkomista, yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä 

ja julkista kehottamista rikokseen, sekä kiihottamista kansan-
ryhmää vastaan rasistisen puheen muodossa.  

Rikoslain 11 luvun 10 §:ssä (511/2011) säädetään: "Joka aset-
taa yleisön saataville tai muutoin yleisön keskuuteen levittää 
tai pitää yleisön saatavilla tiedon, mielipiteen tai muun vies-
tin, jossa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin ryhmää 
rodun, ihonvärin, syntyperän, kansallisen tai etnisen alkupe-
rän, uskonnon tai vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumi-
sen tai vammaisuuden perusteella taikka niihin rinnastetta-
valla muulla perusteella, on tuomittava kiihottamisesta kan-
sanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdek-
si vuodeksi."  Lisäksi 10 a §:ssä määritellään törkeä tekotapa.

Jos kysymyksessä olisi sananvapauslaissa tarkoitettu jouk-
kotiedotusväline, kuten Suomessa toimitettu verkkojulkaisu, 
toiminta olisi loppunut kauan sitten päätoimittajan saamiin 
rikosseuraamuksiin. FB-ryhmässä jokainen vastaa vain itses-
tään ja moni rohkeasti nimimerkin suojassa. Amerikkalaisen 
omistajan säännöt eivät käytännössä rajoita tällaisen aineis-
ton julkaisemista ryhmässä, joka on aina itsevaltiaan, vastuus-
ta vapaan ylläpitäjän diktatuuri.

FB on rakenteellisesti vaarallinen poliittiselle sananvapaudel-
le siinä kuin valtamediakin. Jos totuuden ja parempaan yh-
teiskuntaan johtavan toiminnan toivotaan nousevan herruu-
desta vapaan diskurssin avulla, on luotava paremmin ihmis-
ten vapaaseen yhteenliittymiseen sopivia alustoja. 

Kreikan entisen talousministerin Varoufakisin DiEM-aloittee-
seen liittyy idea uudenlaisesta aktivistit koko Euroopassa yh-
distävästä mobiilisovelluksesta. Se osoittaa, että yhteiskun-
nallisten kriisien ja mullistusten aikoina on myös sananvapau-
den ylitettävä vanhat muodot.
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Milloin ja minkä ikäisenä suoritit siviilipalveluksen?
Aloitin siviilipalveluksen 20 vuotiaana vuonna 1992. Minul-
la ei ollut pokkaa kieltäytyä vielä kutsunnoissa, mutta ennen 
palveluksen aloittamista tulin järkiini ja kävin kieltäytymässä 
Lahden sotilaspiirissä.

Kuinka pitkä palvelusaika oli tuolloin?
Muistaakseni palvelusaika oli 13 kuukautta silloin. Koulutus-
jakso kesti kaksi kuukautta.

Työpaikkasi ja työtehtäväsi siviilipalvelusaikana?
Olin kehitysvammaisten hoitajana Salpakankaalla Hollolassa. 
Työtehtäviini kuului aikuisten kehitysvammaisten päivittäis-
ten toimien tukeminen ja hoitotehtäviä.

Mitä töitä olet tehnyt sivarin jälkeen?
Opiskelun jälkeen olen pyörittänyt omaa musiikkistudiota 
sekä työskennellyt lastentarhanopettajana ilmaisupainottei-
sessa päiväkodissa. Viimeiset kymmenen vuotta olen tehnyt 
audiovisuaalista tuotantoa lastenoikeusjärjestö Plan Interna-
tional Suomessa.

Oliko siviilipalveluksesta hyötyä?
Olin ajautumassa insinööriksi, mutta työskentely kehitysvam-
maisten parissa sai silmäni avautumaan ja hakeuduin ihmislä-
heisempiin ammatteihin. 

Mieleen jäänyt tapahtuma tai sattumus 
siviilipalvelusajalta?
Kun kävin kieltäytymässä sotilaspiirissä paksuniskainen skap-
pari yritti itsepintaisesti saada minut perumaan päätökseni 
vetoamalla tulevaisuudessa tulevilla ongelmilla. Onneksi pi-
din pintani: ensimmäistäkään ongelmaa sivarin käymisestä ei 
ole tullut vastaan.

Onko vakaumuksesi säilynyt? Mitä tekisit, jos nyt 
joutuisit kutsuntoihin?
Kyllä, paitsi nyt ryhtyisin totaalikieltäytyjäksi saman tien. Ny-
kypäivänä siviilipalvelus tuntuu epätasa-arvoisen asevelvolli-
suusjärjestelmämme tuottamalta orjatyöltä.

JYRKI LAPPALAINEN, kuva: Mikko Toivonen

JANI TOOM
NYKYINEN DUUNI: AV-tuottaja, Plan International Suomi

SIVIILIPALVELUSPAIKKA: Salpakankaan hoitokoti

”Ensimmäistäkään 
ongelmaa sivarin 
käymisestä ei ole 
tullut vastaan.”

ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITON TOIMINTAKALENTERI
MAALISKUU

9.3. klo 18 Uusien ilta Rauhanaseman 
Saunatuvalla. Luvassa infoa ja hyvää ruokaa. 
Tule mukaan! 

12.3. Joukkovoima-mielenosoitus hallituksen 
leikkauspolitiiikkaa vastaan. AKL osallistuu, 
osallistu Sinäkin!

12.3. Ydinvoimakriittinen tapahtuma 
Rauhanasemalla. Klo 16 alkaen kansankeittiö ja 
keskustelua ydinvoiman ja ydinaseiden 
suhteesta, sekä poliittisesta pelistä 
Fennovoiman takana. Alustajina Ulla Klötzer ja 
Maarit Laihonen. Klo: 19 alkaen AKL:n ja 
Reclaim the Cape -toimintaviikon tukikeikka. 
(Esiintymässä muun muassa Anomalia, Tilanne 
päällä ja Pakkomielle)

HUHTIKUU

2.4. klo 15 Ruokaa, Ei aseita tapahtuma 
Malmilla (Ala-Malmin tori)  - kokkailu alkaa 
Rauhanaseman Pajalla klo 11.

23.4. AKL:n punk-tukikeikka, Rauhanasema.

TOUKOKUU

7.5. klo 15 Ruokaa, Ei aseita tapahtuma 
Itäkeskuksessa (Tallinnanauklo) - kokkailu alkaa 
Rauhanaseman Pajalla klo 11.

13.5. AKL:n räp-tukikeikka Gloriassa Helsingissä.

14.5. NATO:n vastainen suurmielenosoitus. 

15.5. Kansainvälinen aseistakieltäytyjien päivä.

KESÄKUU

1.6. Hki Punk Fest -avauskeikka, Rauhanasema.

4.6. klo 15 Ruokaa, Ei aseita tapahtuma 
Sörnäisissä (Piritori)  - kokkailu alkaa 
Rauhanaseman Pajalla klo 11.

8.6. Burghfieldin ydinasetehdaan blokkaus 
Englannissa suomalaisvoimin. Tule mukaan 
estämään Iso-Britannian ydinaseiden 
uudistamispäätös! AKL järjestää 
bussikuljetuksen. 

HEINÄKUU

4.- 15.7. Ruokaa, Ei Aseita -työleiri  
Helsingissä

15. - 17.7. Ilosaarirock Joensuussa.  
AKL järjestää kuljetuksen Helsingistä!Pysy kartalla - seuraa tulevaa toimintaa nettisivuiltamme akl-web.fi sekä facebookissa.
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SIVARI & 
TOTAALI 
3/1996
 
Lue koko lehti osoitteessa  
antimilitaristi.fi

Sarjakuva: Tuukka Rantala

”Itseäni sapettaa kantasuomalainen-uudissana, joka 
samalla kertaa luo nationalistista myyttiä suomalaisesta 
kansakunnasta, tuntuu vaativan alkuperäiskansan 
oikeuksia suomalaiselle valtaväestölle ja rakentaa 
me/ne–muuria suhteessa maahanmuuttajiin, tuleviin 
sukupolviin saakka.”

PROFESSORI MARTIN SCHEININ  
HELSINGIN SANOMISSA 10.1.2016

”TNT:tä valuu vähitellen hanaveteen – Viidellä ampuma-
alueella mitattu räjähdemyrkkyjä pohjavedestä.”
OTSIKKO HELSINGIN SANOMISSA 16.1.2016

“Tämä on meille erittäin merkittävä sopimus ja jatkoa 
menestyksekkäälle yhteistyöllemme Arabiemiraattien 
puolustusvoimien kanssa. Asiakkaamme on ollut hyvin 
tyytyväinen aiemmin toimittamiimme ajoneuvoihin, 
jotka ovat osoittautuneet erittäin toimiviksi hyvin 
vaativissa olosuhteissa. Ajoneuvot valmistaa 
yhteistyökumppanimme Puolassa erittäin tiukassa 
aikataulussa. Nyt tehty sopimus on Patrialle tärkeä 
ja avaa merkittäviä mahdollisuuksia ajoneuvojen 
lisätoimituksille.

Patria AMV:ssä yhdistyvät ajoneuvon suuri 
kantavuus, liikkuvuus sekä viimeisin teknologia. 
Nämä mahdollistavat korkean suojaustason sekä 
raskaiden asejärjestelmien samanaikaisen integroinnin 
ajoneuvoon. Se on saanut erinomaista palautetta 
asiakkailta suorituskyvystään erilaisissa kriisitilanteissa 
ja rauhanturvatehtävissä muun muassa Afganistanissa ja 
Tšadissa. Ajoneuvoja on käytössä seitsemässä eri maassa 
ja niitä on tilattu yli 1 400.”
SUOMEN SUURIMMAN ASEVALMISTAJAN,  
PATRIAN, TIEDOTE 28.01.2016

”Oregonin osavaltion kansalliskaartin F-15C-hävittäjät 
harjoittelevat toukokuussa yhdessä Karjalan lennoston 
kanssa Rissalassa. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun 
amerikkalaishävittäjät harjoittelevat tässä laajuudessa 
suomalaisesta tukikohdasta... Amerikkalaishävittäjien 
tulevaa vierailua ei mainita sanallakaan ilmavoimien 
tiedotteissa. Tietojen jättämistä pois perustellaan 
sillä, että kyseessä on ”pienimuotoinen” harjoitus. 
Useammasta eri lähteestä kuitenkin myönnetään, että 
Rissalaan on tulossa jopa 70–100 amerikkalaista.” 
YLE.FI 8.2.2016

”Näin mittava harjoitus on pidetty salassa. Jopa 
eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsenet ovat saaneet 
tiedon harjoituksesta median kautta.”
EDUSKUNNAN PUOLUSTUSVALIOKUNNAN 
VARAPUHEENJOHTAJA MIKA KARI BLOGISSAAN 10.2.2016

”Kaikkein isoin kuva on se, että tämä on sotilaallista, 
geostrategista dialogia, mitä tässä käydään. Näin minä 
sen itse jäsentelen.”
EDUSKUNNAN PUOLUSTUSVALIOKUNNAN  PUHEENJOHTAJA 
ILKKA KANERVA ILTA-SANOMISSA 10.2.2016

”Kielletyt yhdistykset; Yhdistys, joka on 
katsottava jäseniltä vaadittavan kuuliaisuuden ja 
joukkomuodostelmiin tai ryhmityksiin jakautumisen 
perusteella taikka aseellisen varustautumisen vuoksi 
kokonaan tai osittain sotilaalliseen tapaan järjestetyksi, 
on kielletty.”
YHDISTYSLAKI 3 § 
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