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Vaikka päivät toisensa jälkeen nousevat lämpimämpinä, askel 
kevenee kohti kesälomaa ja linnut laulavat vailla huolta huomi-
sesta, tuli käsissä pitelemästäsi Antimilitaristin numerosta kaik-
kea muuta kuin kevyttä kesäluettavaa.

Lehden teema tuntui tekoa aloitellessa itsestään selvältä. So-
tamenot ja asevarustelu kun ovat olleet pinnalla kotimaisessa 
mediassa kuin mediassa, etenkin kevään puoliväliriihen sekä 
uusien hävittäjäkauppojen valmistelun myötä. Tuntuu käsittä-
mättömältä, että puolustusmenoihin syydetään lisärahoitusta 
kerta toisensa jälkeen, kun samalla annetaan vähän lisää raip-
paa jo valmiiksi ahtaalla oleville, kuten toimeentulotukea hake-
ville, pitkäaikaistyöttömille ja opiskelijoille.

Nämä ”talkoot” todellakin ovat talkoot vain heille joita jo en-
nestäänkin sorretaan ja etuoikeutetuille vapaaehtoiset. On 
kansalaisten älyn halventamista vedota ”pakollisiin leikkauk-
siin” arvopoliittisia päätöksiä tehdessä.

Tuskin on myöskään sattumaa, että julkinen keskustelu pyö-
rii vienti nousuun -länkyttämisen lisäksi turvallisuuden retorii-

Aseita vaan ei ruokaa?
kan ympärillä. Niin sotateollisuus kuin leikkauspolitiikkakin saa-
vat bensaa liekkeihinsä nationalismista ammentavasta valtio-
järjestelmästä. Syylliset omaan ahdinkoon löytyvät aina muual-
ta, ja sisäistä turvallisuutta on vahvistettava. Harmi vain, että ne 
hävittäjäkaupatkin tarkoittavat kytkyä globaaleihin sotatoimiin.

Ilmiselvää on, että turvallisuusretoriikka ja leikkauspolitiikka 
johtavat myös rasismin ja syrjinnän normalisointiin. Siksi leh-
den toiseksi, epäviralliseksi teemaksi nousivatkin mielenosoi-
tukset. Kuvaa ja haastattelua yhdistävässä pitkässä reportaa-
sissa tutustutaan Oikeus elää -mielenosoitukseen, ja AKL:n pu-
heenjohtajakin ottaa kolumnissaan kantaa taannoiseen koulu-
ikäisiin lapsiin kohdistuneeseen häiriköintiin.

Raskaista aiheista huolimatta toivotan lukijoille tämän ensim-
mäisen päätoimittamani Antimilitaristin myötä ihanaa ja läm-
mintä kesää. Jatketaan työtä paremman tulevaisuuden eteen 
yhdessä.

ANNARIINA RANNIKKO
paatoimittaja@antimilitaristi.fi
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Reserviläisliitto ehdotti 5.6. julkaisemassaan tiedotteessa kaik-
kia koskevan kansalaispalveluksen luomista. Nykyinen sivii-
lipalvelus korvattaisiin muutaman päivän tai viikon kestäväl-
lä koulutuksella, joka koskisi myös kaikkia naisia sekä nykyään 
palveluksesta vapautettuja miehiä. Aseistakieltäytyjäliitto tote-
aa, että parempi ratkaisu olisi kaikille vapaaehtoinen palvelus.

"Halu pelastaa asevelvollisuus ja saada kaikki kytkettyä ta-
valla tai toisella maanpuolustukseen on ilmeisen kova, koska 
sen toteuttamisen hintana ollaan valmiita päästämään armei-
jaa käymättömät mahdollisesti muutaman päivän mittaisel-
la palveluksella", Aseistakieltäytyjäliitto toteaa. Tähän asti si-
viilipalvelusta ollaan oltu haluttomia lyhentämään edes kan-
sainvälisten ihmissoikeussopimusten edellyttämälle tasolle.

Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että ehdotus kertoo nykyisen 
asevelvollisuusjärjestelmän ongelmista. Armeijan käy täl-
lä hetkellä noin kaksi kolmasosaa miehistä ja 2-3 prosenttia 
naisista. Silti se tuottaa tarpeeseen nähden aivan liikaa kou-
lutettuja sotilaita. Armeijan käyneitä reserviläisikäisiä on yli 
900 000, kun armeijan sodanaikainen vahvuus on ministeri 
Niinistön toteuttamien laajennusten jälkeen 280 000 sotilasta.

Sotilaat valalla. Kuva: Wikipedia Commons

KANSALAISPALVELUS RIKKOISI  
IHMISOIKEUSSOPIMUKSIA

Vain kategorista miessukupuolta koskeva asevelvollisuus sopii 
instituutiona erittäin huonosti nykyaikaan. Sen muuttaminen 
yleiseen palvelusvelvollisuuteen on käytännössä mahdotonta, 
koska palveluksen suorittavia on nytkin tosiasiassa liikaa. Ai-
noa mahdollisuus olisi siis lisätä armeijan ulkopuolella palve-
levien määrää, ja tähän myös Reserviläisliiton ehdotus tähtää.

Kuten muissakin kansalaispalvelusehdotuksissa, tässäkin on-
gelmana ovat ihmisoikeudet - kustannusten ja järjestelmän 
yleisen tarpeellisuuden lisäksi. Kansainväliset ihmisoikeusso-
pimukset kieltävät asevelvollisuuden laajentamisen siviiliyh-
teiskunnassa laajasti toteutettavaksi sanktioiduksi palvelus-
velvollisuudeksi. Siviilipalvelusta saa järjestää vakaumuksel-
lisille aseistakieltäytyjille, mutta vain heille. Muu on kiellettyä 
pakkotyötä (mm. YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia kos-
keva yleissopimus, 8. artikla).

Nykyisen järjestelmän muuttaminen on välttämätöntä, mutta 
paras ja realistisin tapa on kaikille vapaaehtoinen järjestelmä, 
Aseistakieltäytyjäliitosta todetaan. Esimerkiksi Norjan ja Ruot-
sin asevelvollisuuden nimellä kulkevat mallit ovat käytännös-
sä vapaaehtoisia ja kohtelevat eri sukupuolia samalla tavalla.
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IHMISOIKEUSONGELMA RATKAISTAVA 
VAPAUTUSLAKIA LAAJENTAMALLA

”SIVIILIEN PUOLUSTUS” 
OPISKELEE 
VÄKIVALLATONTA 
TOIMINTAA

Opintopiireissä on käsitelty väkivallattoman toiminnan pe-
rusteita ja verrattu uutta siviilivastarintaideaa 50-60 vuotta 
sitten esitettyihin. Suomenkielisiä referaatteja on saatavilla 
mm. Martinin kirjasta ja Stephen King-Hallin 1958 julkaise-
masta teoksesta. Menneissä tapahtumissa on sekä käsitelty 
Suomea  1800- ja 1900-lukujen taitteessa että jaettu maara-
portteja valmisteltavaksi muun muassa 1900-luvun lopun La-
tinalaisesta Amerikasta, 2010-luvun Syyriasta ja Tshekkoslo-
vakiasta 1968.

Opintopiiri jatkuu elo- tai syyskuussa. Suunnitteilla on myös 
tilaisuuksia eri puolille maata.

Totaalikieltäytyjien kohtelu nousi toukokuussa jälleen esiin 
Helsingin hovioikeuden käsiteltävänä olevan tapauksen seu-
rauksena. Siviilipalveluksesta kieltäytymisestä syytetty to-
taalikieltäytyjä vaatii, että hänet on jätettävä rangaistukseen 
tuomitsematta, koska tuomio merkitsisi syrjintää palvelukses-
ta vapautettuihin Jehovan todistajiin verrattuna. Hovioike-
us käsitteli asiaa toukokuun alussa ja antaa ratkaisunsa kesä-
kuun puoliväliin mennessä. Antimilitaristin lähtiessä painoon 
päätöstä ei oltu vielä annettu.

Mikäli hovioikeus päättää olla langettamatta rangaistusta, 
tulee ennakkopäätöksen vaikuttaa välittömästi myös muiden 
totaalikieltäytyjien kohteluun. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, 
että hovioikeuden päätöksestä riippumatta asia on kuiten-
kin korjattava pikaisesti laajentamalla Jehovan todistajien va-
pautusmahdollisuutta koskemaan myös muita aseistakieltäy-
tyjäryhmiä. Tämä on myös YK:n ihmisoikeuskomitean kanta. 
Komitea, jonka tehtävä on Suomea sitovan kansalais- ja po-
liittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen tulkitseminen, 
on todennut useaan otteeseen nykyisen tilanteen syrjiväksi 
ja vaatinut Suomea laajentamaan lakia koskemaan muitakin 

vakaumuksia. Viimeksi se otti asiaan kantaa Suomen määrä-
aikaisraportin käsittelyn yhteydessä vuonna 2013.

Jos asiaa ryhdyttäisiin ratkaisemaan kumoamalla Jehovan to-
distajien vapauttamislaki, merkitsisi se uskonnonvapauden 
kaventamista. Se johtaisi myös asevelvollisuusjärjestelmän 
aiheuttamien vapausrangaistusten määrän lisääntymiseen, 
mikäli Jehovan todistajat tai osa heistä päätyisi siihen, että 
Suomen siviilipalveluksen suorittaminen ei ole heille hyväk-
syttävä ratkaisu.

Suomen totaalikieltäytyjien asemaa arvioidaan lähitulevai-
suudessa myös kansainvälisissä elimissä. Viime talvena van-
keusrangaistuksen suorittanut totaalikieltäytyjä jätti huhti-
kuussa kohtelustaan valituksen Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimelle. Valituksessa viitattiin muiden totaalikieltäyty-
jien syrjintään Jehovan todistajiin verrattuna sekä aseistakiel-
täytyjille tarjottavan siviilipalveluksen pituuteen, jonka YK:n 
ihmisoikeuskomitea on myös todennut syrjiväksi. Muitakin 
valituksia on tekeillä sekä Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuimelle että YK:n ihmisoikeuskomitealle.

Kevään aikana on Pasilan Rauhanasemalla kokoontunut 7-10 
henkilöä kerran kuussa Siviilien puolustus -opintopiiriin. 
Opintopiirin runkona on Brian Martinin teos "Social Defence 
- Social Change" (1993). Keskustelu on koskenut laajasti vä-
kivallatonta toimintaa yhteiskunnallisen muutoksen välinee-
nä puolustuskysymyksen ohella.

Siviilien puolustus -projekti käynnistyi helmikuussa Kupolissa 
järjestetyllä yleisötilaisuudella ja heti sen jälkeen alkoi opin-
topiiri. Nimi ilmaisee, että tarkoitus on kehittää väkivallaton 
puolustusratkaisu sotilaallisia ja muita väkivaltaisia pakkotoi-
mia (hyökkäys, miehitys, vallankaappaus ym.) vastaan. Toi-
sin kuin monet aiemmat siviilivastarintamallit, se olisi väestön 
itse organisoima ja johtama.
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KANSAINVÄLISTÄ ASEISTAKIELTÄYTYJÄPÄIVÄÄ  
VIETETTIIN ERI PUOLILLA MAAILMAA

Kansainvälistä aseistakieltäytyjäpäivää (15.5.) vietettiin jäl-
leen useissa eri tapahtumissa eri puolilla maailmaa. Päivän 
tarkoitus on juhlia aseistakieltäytymistä, tottelemattomuutta 
ja kaikkea militarismin vastustamista. Mutta myös väkivallat-
tomuutta, solidaarisuutta!

Kolumbiassa aktivistit toimivat Barrancabermejan kaupungis-
sa, jossa antimilitaristikollektiivi Quinto Mandamiento toteut-
ti katuaktioita, joissa rap- ja breakdancetaiteilijat esiintyivät ja 
jakoivat tietoa aseistakieltäytymisestä. Latinalaisen Amerikan 
antimilitaristiverkosto RAMALC järjesti web-seminaarin, jossa 
jaettiin informaatiota Kolumbian militarisaatiosta ja rauhan-
prosessin vaikutuksesta.

Suomessa Aseistakieltäytyjäliitto toteutti solidaarisuustapah-
tuman Israelin aseistakieltäytyjien puolesta Israelin suurlähe-
tystön edessä Helsingissä.

Turkin aseistakieltäytyjäyhdistys piti lehdistötilaisuuden, jos-
sa kolme ihmistä julistautui aseistakieltäytyjäksi ja järjesti työ-

pajan aiheesta 'aseistakieltäytyminen hätätilan aikana'. Istan-
bulissa järjestettiin myös ‘Vegaanivoileipiä ja antimilitarismia’ 
-niminen foorumi.

Saksassa järjestettiin tilaisuus, jossa juhlittiin vanhassa armei-
jan tukikohdassa sijaitsevan kadun nimeämistä Irakin sodasta 
kieltäytyneen André Shepherdin mukaan.

Britanniassa mielenosoituksia ja muita tapahtumia järjestet-
tiin Cambridgessa, Cardiff/Caerdyddissa, Edinburghissa, 
Leicesterssä, Liverpoolissa, Lontoossa, Manchesterissa, Nor-
wichissa, Portsmouthissa ja Sheffieldissä, jossa rauhankuoro 
vaelsi läpi kaupungin päätyen Rauhanpuutarhaan. USA:ssa 
tilaisuuksia järjestettiin Iowa Cityssä ja Berkeleyssä.

Etelä-Koreassa noin sata ihmistä "pyöräili rauhan puolesta" 
ympäri Seoulia. Pohjois-Koreassa on noin 700 henkilöä tällä 
hetkellä vangittuna sotilaspalveluksesta kieltäytymisen joh-
dosta.

Seoulissa vietettiin aseistakieltäytyjäpäivää pyöräillen. Kuva: War Resisters’ International

— 6 —

• UUTISET •



RAUHANAKTIVISTIT 
NATO:N HUIPPU- 
KOKOUKSESSA
 
NATO:n huippukokous järjestettiin 25.5. Brysselissä. Maail-
man mahtavimman sotilasliiton johtajien lisäksi paikalla oli 
myös rauhanaktivisteja, jotka järjestivät kokouksen aikana 
useita väkivallattomia vastatapahtumia.

Päätapahtumaan osallistui noin 150 aktivistia, jotka häiritsivät 
sotilasliiton uuden päämajan luona kulkua NATO:n huippu-
kokoukseen väkivallattoman suoran toiminnan keinoin. Hei-
dän tavoitteensa oli tehdä itsensä näkyväksi kokoukseen saa-
puville delegaatioille ja tuoda esille viestiä, että NATO on to-
dellisuudessa sotakoneisto joka ei turvaa rauhaa ja turvalli-
suutta maailmassa, vaan vain vahvistaa epävarmuutta uhkaa-
malla ydinaseiden käytöllä.

Rauhanjärjestöt aikovat jatkaa aktioita, joilla vaaditaan 
NATO:n jäsenmaita osallistumaan ydinaseet kieltävän sopi-
muksen valmisteluneuvotteluihin ja sopimuksen valmistuttua 
allekirjoittamaan sen. Myös NATO:n jäsenmaiden on seurat-
tava maailman kansakuntien enemmistön tahtoa sotilasliiton 
saneluun alistumisen sijasta.

"ASEVELVOLLISUUS" 
PALAA RUOTSIIN
 
Kuten Suomenkin tiedotusvälineissä on runsaasti kerrottu, Ruotsi 
palauttaa asevelvollisuuden heinäkuun alussa. Päätöksen perus-
teena ovat vapaaehtoisten värväämisessä esiintyvät ongelmat 
sekä Venäjän lisääntynyt sotilaallinen toiminta Itämeren alueella.

Todellisuudessa Ruotsin malli perustuu kuitenkin myös tulevai-
suudessa vapaaehtoisuuteen. "Asevelvollisuus" tarkoittaa sitä, 
että kaikille asevelvollisuusikäisille sukupuolesta riippumatta lä-
hetetään kutsuntakirje, johon vastaamatta jättäminen on sank-
tioitu sakoilla. Kirjeen saajista kutsuntoihin kutsutaan noin 15%. 
Palveluksen kaikista ruotsalaisista suorittaa alle 5%. "Riski pa-
kottamiseen näyttää hyvin pieneltä", sanoi Ylen 19.5. haastatte-
lema puolustusvoimien rekrytoinnista vastaava Bengt Forssten.

Ruotsin malli ei siis juurikaan muistuta Suomessa toteutet-
tavaa asevelvollisuutta, mutta on varsin samanlainen Nor-
jan "sukupuolineutraalin asevelvollisuuden" kanssa. Norjas-
sa palvelukseen värvätään kustakin ikäluokasta vajaat 20%.

Asevelvollisuus lakkautettiin Ruotsissa vuonna 2010.

ATALIA BEN-ABBALLE 
JO NELJÄS TUOMIO 
ISRAELISSA
 
19-vuotias aseistakieltäytyjä Atalia Ben-Abba sai toukokuus-
sa jo neljännen vankeustuomionsa kieltäydyttyään osallistu-
masta miehitykseen ja palvelemasta Israelin armeijassa. Tuo-
mion pituus oli 30 päivää. Ennen sitä hän oli viettänyt vangit-
tuna yhteensä 80 päivää.

Atalian ensimmäinen tuomio oli 20 päivän mittainen ja sen 
jälkeen hän on saanut kolme 30 päivän tuomiota.

Kaksi muuta tuomiokierteessä ollutta aseistakieltäytyjää, Ta-
mar Alon ja Tamar Ze'evi, vapautettiin keväällä. Tamar Ze'evi, 
joka ehti viettää vankilassa 115 päivää, tunnustettiin aseista-
kieltäytyjäksi. Kyseessä oli ensimmäinen kerta 13 vuoteen, kun 
Israelin armeija myönsi aseistakieltäytyjän statuksen poliittisis-
ta syistä kieltäytyneelle. Ze'evi vapautettiin 23. maaliskuuta.

Tamar Alon puolestaan vapautettiin 5. huhtikuuta, kun hän 
oli viettänyt 130 päivää sotilasvankilassa. 2.4. järjestetys-
sä kuulemisessa armeijan komitea päätti olla vapauttamat-
ta Alonia sotilaspalveluksesta. Muutamaa päivää myöhem-
min korkeampiarvoinen upseeri määräsi hänet kuitenkin va-
pautettavaksi "sopimattomuuden ja erittäin huonon käytök-
sen" perusteella — kuten Israelin armeija tavallisesti toimii 
pitkään vangittuina olleiden kohdalla.

Atalia Ben-Abba on viettänyt ennen 
uusinta tuomiotaan vangittuna 80 päivää.  
Kuva: War Resisters’ International
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ASEISTAKIELTÄYTYJÄ  
PAKKOVÄRVÄTTY  

KOLUMBIASSA

VANKEUSTUOMIO  
ASEISTAKIELTÄYTYJÄ  

ONUR ERDENILLE

ASEISTAKIELTÄYTYJÄ 
VIRALLISELLE  

"JULKKISLISTALLE" 
THAIMAASSA

Thaimaalainen aseistakieltäytyjä Netiwit Chotiphatphaisal oli si-
sällytetty hallituksen vuosittain julkaisemalle "julkkislistalle", jol-
la esiintyvät ihmiset ovat useimmiten laulajia ja taiteilijoita. Ne-
tiwit on ensimmäisen vuoden politiikan tutkimuksen opiskeli-
ja Chulalongkornin yliopistossa. Listan saatesanoissa hänet esi-
teltiin “asevelvollisuuden lakkauttamista vaativan liikkeen joh-
tajana”. Hänen lisäkseen listalla oli Sirawith “Ja New” Seritiwat, 
opiskelija-aktivisti, joka kidnapattiin, kun hän oli saanut pidätys-
määräyksen sotilastuomioistuimelta. Häntä syytettiin poliittisia 
kokouksia koskevan kiellon rikkomisesta. Ja New on puhunut 
myös armeijassa esiintyvästä korruptiosta ja simputtamisesta.

Esilletulo keräsi paljon huomiota. Netiwit sanoi Voice TV:n 
haastattelussa: “Ne haluavat minunkaltaiseni ihmisen nou-
dattavan heidän kuriaan. Jos ne käskevät 'mene ja kuole', 
minun täytyy mennä ja kuolla. Jos ne käskevät 'hukuta itse-
si', minun täytyy hukuttautua. Ei siinä ole järkeä.” Hän lausui 
myös: “Asevelvollisuus tuhoaa luovuuden. Se ei sovi minulle, 
eikä se sovi monille muillekaan.”

Netiwit ilmaantui kutsuntatilaisuuteen 4.4. kantaen kylttiä, 
jossa luki: “Pitäisi olla monia tapoja ilmaista patriotismia. Pa-
kollinen asevelvollisuus on vanhentunut ja tarpeeton." Hä-
nelle myönnettiin lykkäys opiskelujen perusteella, mutta hän 
saa uuden kutsun palvelukseen myöhemmin. Ja New Seriti-
wat puolestaan sai vapautuksen terveydellisin perustein.

Turkkilainen aseistakieltäytyjä Onur Erden on saanut 10 kuu-
kauden vankeustuomion. Häntä syytettiin pakollisesta soti-
laspalveluksesta karkaamisesta. Erden aloittaa tuomion suo-
rittamisen, mikäli korkein sotilasoikeus vahvistaa sen.

Erdenin ja toisen aseistakieltäytyjän, Uğur Gülenin kuulemiset 
järjestettiin Gelipolun sotilastuomioistuimessa. Myös Gülenia 
syytettiin sotilaspalvelusta karkaamisesta. Erdenin saadessa 
tuomion Gülenin oikeudenkäyntiä lykättiin heinäkuuhun.

Aseistakieltäytyjien yhdistyksen lakimies Gökhan Sosyal sa-
noi oikeudenkäynnin jälkeen, että aseistakieltäytyjien tuomit-
seminen sotilastuomioistuimissa on laitonta.

Aseistakieltäytyjä Diego Fernando Blanco López värvättiin 
laittomasti Kolumbian armeijaan, vaikka hänellä on opiskelija-
na oikeus lykkäykseen. Hänet on pakotettu palvelemaan Gru-
po de Caballeria Mecanicado No 4 Juan de Corral -nimises-
sä armeijan yksikössä Rionegrossa Antioquian maakunnassa.

Julistauduttuaan aseistakieltäytyjäksi 20.3.2017 Diego Blan-
co joutui korkeampiarvoisten sotilaiden aggression ja häi-
rinnän kohteeksi. Kun hän kieltäytyi ottamasta asetta aikai-
semmin tällä viikolla, ylikersantti Oscar Camacho Cartage-
na hyökkäsi häntä vastaan ja häntä on uhattu sotilastuomiois-
tuimella tottelemattomuuden ja niskuroinnin takia. Diego oli 
värvätty armeijaan joulukuussa 2016.

Aseistakieltäytymisoikeus on vahvistettu Kolumbian perus-
tuslain 18. artiklassa ja Kolumbian perustuslakituomioistui-
men päätöksen mukaan se tulee "turvata kaikkina ajankoh-
tina: ennen ja jälkeen sotilaspalveluksen ja sen aikana." Käy-
tännössä se ei kuitenkaan aina toteudu.
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ASEVELVOLLISUUS  
LAKKAUTETAAN  
TAIWANISSA?
 
Taiwanin puolustusministeri Feng Shih-kuan ilmoitti joulu-
kuussa 2016, että 2017 on viimeinen vuosi, jolloin nuoret 
miehet velvoitetaan asepalvelukseen ja vuodesta 2018 alka-
en asevelvollisuus lakkautetaan maassa.

Vastauksessaan Demokraattisen edistyspuolueen edustajan 
Chen Ting-fein kysymykseen puolustusministeri lausui toi-
vovansa, että nuoret liittyisivät armeijaan "vapaaehtoises-

YK:n neuvottelut ydinaseet kieltävästä sopimuksesta jatkuvat. 
kuva: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)

Ydinaseet ovat ainoa joukkotuhoase, jota ei ole kielletty kan-
sainvälisellä sopimuksella – mutta ei välttämättä pitkään. YK 
aloitti neuvottelut ydinaseet kieltävästä sopimuksesta maa-
liskuussa 2017. Ensimmäinen luonnos julkaistiin toukokuus-
sa. Neuvottelujen toinen kierros järjestetään 15.6.–7.7. YK:n 
päämajassa New Yorkissa. Asiantuntija-arvioiden mukaan on 
mahdollista, että sopimus saadaan aikaiseksi heinäkuussa.

Sopimusneuvotteluiden ensimmäisellä kierroksella oli muka-
na 130 YK:n jäsenvaltiota. Ydinasevallat – Yhdysvallat, Venä-
jä, Ranska, Iso-Britannia, Kiina, Intia, Pakistan, Israel ja Poh-
jois-Korea – eivät osallistuneet neuvotteluihin. Myös suurin 
osa niiden lähimmistä liittolaisista jäi pois. Näiden joukossa 
Suomi ei osallistu neuvotteluihin.

Kieltosopimuksen puolesta kampanjoivan ICAN-verkoston 
mukaan ydinasevaltojen pois jääminen ei tarkoita epäon-
nistumista. Sopimuksella on tarkoitus muuttaa kansainvälis-
tä normia ja luoda aiempaa voimakkaampi stigma ydinasei-

YDINASEKIELTO  
ETENEE

den ylle. Tavoitteena on edistää vuosia pysähdyksissä ollut-
ta ydinaseriisuntaa.

Ydinasekiellossa on tehty historiaa jo ennen sopimuksen to-
teutumista. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun vastaavaa 
kieltoa yritetään saada aikaiseksi ydinaseiden kohdalla. Li-
säksi kansalaisyhteiskunta on ollut tiiviisti mukana aloitteen-
tekijänä ja päässyt osallistumaan poikkeuksellisen laajas-
ti myös neuvottelupöytiin. Kampanjaa on koordinoinut kan-
sainvälinen ICAN-verkosto, jolla on osasto myös Suomessa.

Kampanjointi ydinasekiellon puolesta on osa Aseistakieltäy-
tyjäliiton toimintaa kesän aikana. Liitto organisoi heinäkuus-
sa matkan ydinasevarustelun vastaiselle leirille Faslanen tuki-
kohdan luokse Skotlantiin. 

LISÄTIETOJA YDINASEKIELLOSTA  
ICAN-VERKOSTON SIVUILTA  

WWW.ICANW.ORG

ti" torjumaan “kasvavaa uhkaa Kiinasta”. Hän korosti myös, 
että päätös lakkauttaa asevelvollisuus on lopullinen eikä 
sitä muuteta.

Puolustusministeriön puhemies Chen Chung-chi muotoili 
kuitenkin näkemyksensä vähemmän ehdottomasti. Hän lau-
sui: "Mikäli vapaaehtoisten värväämisessä päästään tavoit-
teeseen, ei ole välttämätöntä värvätä vuonna 1993 tai sitä 
ennen syntyneitä miehiä sotilaspalvelukseen vuonna 2018."

Focus Taiwan -uutiskanava kertoo, ettei kyseessä ole ensim-
mäinen kerta, kun pakollisen asepalveluksen lakkauttaminen 
on Taiwanin hallituksen asialistalla. Puolustusministeriö päätti 
jo tammikuussa 2016 lopettaa asevelvollisuuden. Päätöstä on 
kuitenkin sen jälkeen muutettu lukuisia kertoja vapaaehtoi-
sena värväytyvien odotettua pienemmän lukumäärän takia.
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Millainen toimittaja Annariina Rannikko on?  
Miten päädyit tekemään Antimilitaristia?
Toimittajan töitä olen tehnyt teinistä asti avustajana ja viimei-
set noin viisi vuotta leipätyökseni. Toimittajana olen tähän asti 
profiloitunut yleistoimittajaksi sekä human interest- ja ruokatoi-
mittajaksi, mutta sydämen paloni on yhteiskunnallisuudessa.

Siksi hainkin Antimilitaristin päätoimittajaksi. Kansalaisaktivis-
mi ja toimittajuus ovat asioita, joiden yhdistelmässä itseni ke-
hittämisen vakaa kiintopiste sijaitsee.

Millainen antimilitarismi on lähellä sydäntä? 
Olen umpifeministi ja tämä on näkökulmani myös antimilita-
rismiin. Tunnustamani intersektionaalinen feminismi keskittyy 
osoittamaan sortavat rakenteet näkyväksi ja tähän liittyvät tie-
tenkin myös rauhantyön sekä aseistakieltäytymisen aihealueet, 
sisältäähän suomalainen asevelvollisuuskin jo olevanlaatuisen 
käsityksen kaksinapaisesta sukupuolijärjestyksestä. Itselleni an-
timilitarismi ei ole erotettavissa feminismistä saati toisinpäin.

Millaisia yhteiskunnallisia teemoja haluat nostaa esiin 
tulevissa numeroissa?
Päätoimittajana tulen pitämään Antimilitaristissa yllä inklusiivis-
ta näkökulmaa. Yksittäisistä teemoista kutkuttavana nousee tie-
tenkin ajankohtainen Suomi100-juhlavuosi, jota tullaan käsitte-
lemään itsenäisyyspäivän tienoilla ilmestyvässä numerossa.

Millaisena koet nykypäivän mediakeskustelun ja 
journalismin roolin poliittisen julkaisun päätoimittajana?
Isoista mediataloista riippumattomia julkaisuja tarvitaan tällä het-
kellä kipeästi. Valeuutismedioiden ja herranpelkoisten alustojen 
pitäessä hallussaan valtaosaa julkisesta keskustelusta on ensisi-
jaisen tärkeää pitää meteliä myös aktivismijournalismin keinoin.

Mitä teet vapaa-ajallasi?
Vapaa-aikani sijoitan pääosin perheeni kanssa oleiluun. Tä-
hän sisältyy olennaisesti kasviperäinen kokkailu ja tuotosten 
syöminen, samalla sarjoja Netflixistä maratoonaten tai mu-
siikkia kuunnellen.

Kissa vai koira? Kakku vai jäätelö, rusinoilla vai ilman? 
Päätoimittaja Rannikon kesäinen menovinkki? 
Perheeseemme kuuluu kaksi kissaa, mutta pidän myös koiris-
ta. Jotta saan molemmat, vastaan jäätelökakku. Rusinat rusi-
noina (tai glögissä). Menovinkkini on valita lähiseudulta koh-
de, jossa ei ole vielä vieraillut ja suunnata sinne – tänä kesä-
nä suuntaan itse ainakin Mäntän taidekeskukseen ja Tampe-
reen Muumimuseoon.

Uusi päätoimittaja esittäytyy
Aseistakieltäytyjäliitto haastatteli Antimilitaristin uutta päätoimittajaa 

Annariina Rannikkoa. Päätoimittaja Rannikko on Tampereella vaikuttava 
yhteiskuntatutkimuksen opiskelija, vapaa toimittaja ja pesunkestävä feministi. 

Tulevana kesänä hän aikoo suunnata ainakin Muumimuseoon. 
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Minä olen oikeassa, sinä olet väärässä. Tämä on minun, 
tuo on sinun. Sinä teit noin, minä kostan sen sinulle. Sinul-
la on enemmän, minulla vähemmän. Jos satutat minua, 
minä satutan sinua. Kun konfliktit asetetaan näihin vas-
takkainasettelun perspektiiveihin, voidaan niiden sanoa 
olevan peräisin jopa lapsellisen kuuloisista kysymyksistä. 
Konfliktien syyt ovat kuitenkin todellisia ja niiden kohtee-
na on oikeita ja tuntevia ihmisiä tai ihmisryhmiä, jotka ko-
kevat todellista sortoa, alistamista ja epäreiluutta. Todel-
lisessa maailmassa kysymys onkin lapsellisten kysymysten 
sijaan suurista elintason eroista, eriarvoisuudesta yksilöi-
den ja ryhmien välillä, hyvän hallinnon, koulutuksen, sivis-
tyksen ja luottamuksen puutteesta. Nämä asiat aiheutta-
vat alistetuille ja sorretuille ihmisille kärsimystä, kateutta ja 
vihaa, jotka johtavat konflikteihin ja jopa sotiin. 

Kapitalistinen talous, vallan keskittyneisyys ja ihmisen ah-
neus yhdessä syrjäyttävät lisää jo näitä valmiiksi vähäosai-
simpia kansoja ja ryhmiä, jotka ovat jääneet koulutuksen ja 
talouden kasvun ulkopuolelle. Vallan keskittyneisyys ja kyl-
tymätön ahneus aiheuttavat lisäksi yhä enemmän erinäisiä 
sosiaalisia ongelmia sekä puutteita ulkopuolelle jääneiden 
keskuudessa. Lisäksi maailman väestönkasvu ja ilmaston-
muutos aiheuttavat yhä suurempia haasteita jopa perus-
tarvikkeiden kuten ruuan kasvatukselle ja veden sekä vält-
tämättömien terveys- ja hygieniatuotteiden saannille. Vä-
estönkasvun seurauksena kasvava kysyntä nostaa näiden 
välttämättömien tarvikkeiden hintoja, mikä vaikeuttaa yhä 
enemmän niiden saantia siellä missä niitä tarvittaisiin eni-
ten. Kapitalistinen talous lisäksi kurittaa köyhimpiä tuotta-
jamaita ostamalla tuotteita näiltä polkuhinnoin, jotta me 
saisimme ne halvemmalla ja omistajat eniten voittoja.  

Valta, ahneus ja kyltymätön halu saada itselle enemmän. 
Omien etujen puolustaminen ja minä vain -henki. Köy-
hyys, sairaudet, epäreilu ja epäinhimillinen kohtelu eivät 
kuulu meille, ne ovat meistä kaukana. Silloinkin, kun ne 
koskettavat meitä, syytämme heitä, jotka niistä eniten kär-
sivät. Sanomme niiden olevan omia valintoja, muistamat-
ta, että tuossa todellisessa maailmassa ei välttämättä ole 
edes mahdollisuutta tehdä noita valintoja. Meidän tulisi 
joskus osata jakaa ja luopua hieman enemmän, koska glo-
baalissa maailmassa epätasa-arvo koskettaa meitä kaik-
kia. Globaalissa maailmassa ongelmat ja konfliktit tulevat 
yhä lähemmäs, halusimmepa tai emme. Emme voi enää 
vain pelkästään puolustaa omia etujamme ja antaa mui-
den kärsiä. Siksi meidän on yhä tärkeämpää muistaa ta-
sa-arvo, ihmisoikeudet ja heikoimman puolustaminen. Me 
emme todellakaan elä maailmassa pelkästään itseämme 
varten. Maailma säilyy, me emme. 

Onneksi yksikään sivistysvaltio ei leikkaa koulutuksesta tai 
kehitysavusta eikä lisää turhia puolustusmenoja, vaan pa-
nostaa yhä enemmän ilmastonmuutoksen ehkäisyyn. Kos-
ka haluammehan panostaa parempaan ja paljon tasa-ar-
voisempaan sekä rauhallisempaan maailmaan, jossa jokai-
sella olisi oikeasti mahdollisuus tehdä valintoja parhaim-
man tiedon valossa. Nämä asiat ovat ideologisia valintoja 
ja näin ollen vain tahdon asia. 

TOPI ALASALMI

Ihmisen tahto
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Ylivoimainen ykkönen tilastossa on Yhdysvallat, jonka osuus 
koko maailman varustelumenoista on yli kolmasosa (611 mil-
jardia dollaria). Seuraavina tulevat Kiina (215 mrd.), Venä-
jä (69 mrd), Saudi-Arabia (63 mrd.), Intia (55,9 mrd), Rans-
ka (55,7 mrd.), Iso-Britannia (48 mrd.) ja Japani (46 mrd). Lu-
vut ovat niin valtavia, että niiden sisäistäminen on vaikeaa. 
Siksi kannattaa käyttää esimerkkejä. Suomen valtion budjet-
ti vuodelle 2017 on 55,5 miljardia euroa (noin 62 mrd. dol-
laria). Tämä on vajaat neljä prosenttia maailman yhteenlas-
ketuista sotilasmenoista ja pienempi summa kuin mitä nel-
jä suurinta asemahtia käyttää vuosittain pelkästään sotilas-
menoihin. Maailman yhden vuoden varustelumenot riittäisi-
vät siis Suomen valtion kaikkien toimintojen pyörittämiseen 
noin 27 vuoden ajan.

MITÄ MUUTA KYSEISELLÄ RAHALLA VOISI SAADA AIKAAN?

Syyskuussa 2015 eri maiden johtajat julkistivat YK:n huippu-
kokouksessa uuden, nimellä Agenda 2030 kulkevan kestävän 
kehityksen ohjelman ”köyhyyden lopettamiseksi, planeetan 
suojelemiseksi ja vaurauden turvaamiseksi kaikille”. Näiden 
päämäärien saavuttamiseksi asetettiin 17 tavoitetta, joihin 
kuuluvat muun muassa köyhyyden lopettaminen, nälän kit-
keminen, sukupuolten tasa-arvo ja muutenkin epätasa-arvon 
vähentäminen, toiminta ilmastonmuutoksen vaikutusten eh-
käisemiseksi, kunnolliset tieverkostot ja muu perusinfrastruk-
tuuri sekä rauha ja oikeudenmukaisuus.

Kestävän kehityksen tavoitetta on tietysti helppo kritisoida. 
Toisaalta niitä on kutsuttu liian kunnianhimoisiksi, laaja-alaisik-
si, kalliiksi, epämääräisiksi ja lopulta mahdottomiksi toteuttaa. 
Toisesta näkökulmasta niitä, kuten koko Kestävän kehityksen 
tavoitteita, voidaan taas pitää lähtökohtaisesti ristiriitaisina. Ta-

voitteet hoitavat oiretta mutta eivät itse tautia. Käsillä olevat 
ongelmat – ympäristön tuhoutuminen, epätasa-arvo, köyhyys 
– ovat vallitsevan rajattomaan kasvuun pyrkivän talousjärjestel-
män tuottamia. YK:n ohjelmassa niitä halutaan korjata politii-
kalla, joka edellyttää ja tuottaa lisää taloudellista kasvua.

Kuitenkin tavoiteohjelman mukainen maailma, jossa ei ole 
köyhyyttä ja nälkää, kaikilla on käytössään puhdasta vettä, 
sukupuolen tasa-arvo toteutuu, ilmastonmuutoksen vaiku-
tuksiin on kyetty sopeutumaan ja rauha vallitsee, olisi var-
mastikin useimmille sen asukkaista parempi kuin se missä täl-
lä hetkellä elämme. 

Resurssien käyttäminen tällaisen maailman tavoittelemiseen 
olisi varmasti järkevämpää kuin niiden käyttäminen tavalla, 
joka edistää väkivaltaa, sotaa, elämän tuhoamista ja maail-
manlaajuisen kumppanuuden sijasta maailmanlaajuista vi-
holliskuvien luomista. Kuten tekstin alussa mainittiin, sotilas-
menojen kautta kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutuneet 
valtiot käyttävät jälkimmäiseen tarkoitukseen vajaat 1,7 tu-
hatta miljardia dollaria vuodessa. 

PALJONKO KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEIDEN 
TOTEUTTAMINEN MAKSAISI?

YK:n perustama Sustainable Development Solutions Net-
work (SDNS) on arvioinut Agendan 2030 kustannuksia mar-
raskuussa 2015 ilmestyneessä raportissaan ”Investment 
Needs to Achieve the Sustainable Development Goals”. Ar-
vion mukaan terveyteen liittyvien tavoitteiden toteuttami-
nen pieni- ja keskituloisten maiden kohdalla maksaisi vuosit-
tain 69–89 miljardia dollaria, eli jonkun verran enemmän kuin 
mitä Venäjä käyttää asevarusteluun vastaavana aikana. 

Varustelumenot maailmassa –  
löytyisikö rahalle muuta käyttöä?

Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin (SIPRI) vuosittain julkaisemien 
lukujen mukaan vuonna 2016 maailmassa käytettiin asevarusteluun 1688 miljardia 

Yhdysvaltain dollaria. Numeroilla kirjoitettuna luku on $ 1 688 000 000 000. 

Maailman 
asevarustelumenot 

vuonna 2016.  
Lähde: SIPRI

”Resurssit eivät 
riitä kaikkeen ja kun 
niiden käyttämisestä 
tehdään päätöksiä, 

on kyse valinnoista.”
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Puhtaan veden ja viemäröinnin toteuttaminen koko maapal-
lon väestölle maksaisi 42–45 miljardia eli osapuilleen Japa-
nin tai Iso-Britannian sotilasmenojen verran. Maatalouden ja 
ruoan osalta tavoitteiden toteuttaminen vaatisi 149 miljardia 
vuodessa ja koulutuksen osalta 194 miljardia.

Yhteensä näiden neljän asian korjaaminen maksaisi siis vuo-
dessa vajaat 500 miljardia. Ja mitä sillä olisi tarkoitus saada 
aikaan? Muun muassa seuraavaa:

• Poistaa äärimmäinen köyhyys kokonaan maailmasta ja 
puolittaa köyhyydessä elävien ihmisten määrä. (YK:n mu-
kaan heitä on tällä hetkellä 836 miljoonaa.)

• Taata kaikille riittävä ravinto. YK:n mukaan 795 miljoonaa 
ihmistä kärsii tällä hetkellä aliravitsemuksesta ja joka päi-
vä lähes 10 000 alle 5-vuotiasta lasta kuolee puutteellisen 
ruokavalion takia.

• Päästä eroon estettävissä olevasta lapsikuolleisuudesta.

• Turvata kaikille puhdas juomavesi ja riittävä hygienia. Täl-
lä hetkellä 1,8 miljardia ihmistä joutuu käyttämään ulostei-
den saastuttamaa juomavettä ja 2,4 miljardia elää ilman 
viemäröintiä.

• Antaa kaikille nuorille peruskoulutus ja mahdollisuus hank-
kia korkeamman tason koulutusta yliopistoja myöten. 
(Maailmassa on nyt 103 miljoonaa lukutaidotonta nuorta, 
joista 60 % on naisia)

Kestävän kehityksen pakettiin kuuluu toki paljon muutakin. 
Tavoitteiden toteutuessa eläisimme vuonna 2030 maailmas-

sa, jossa ”modernit” energialähteet olisivat kaikkien ulottu-
villa, luotettava puhelinyhteys ja muu kommunikaatiotekno-
logia olisi helpommin saavutettavissa, tuloerot olisivat pie-
nentyneet ja jossa vallitsisi globaali täystyöllisyys.

Globaalisti kattavan infrastruktuurin rakentaminen puhelin-
liikenteelle maksaisi SDNS:n laskelmien mukaan 396 miljar-
dia dollaria vuodessa, liikenneinfrastruktuurin rakentaminen 
puolestaan 189 miljardia. Kaikkien maailman ihmisten saat-
taminen puhelimen, internetin ja toimivien liikenneyhteyksi-
en päähän olisi siis jonkun verran halvempaa kun Yhdysval-
tain sotakoneiston ylläpitäminen.

Kaikkien Agenda 2030 pääkohtien toteuttaminen maksaisi 
arvion mukaan 1378-1459 miljardia dollaria vuodessa. Sum-
ma on lähellä samaa suuruusluokkaa kuin globaalit varustelu-
menot, toki jonkin verran alempi. Tämä houkuttaa tietysti ky-
symään, kummassa tarkoituksessa nämä varat olisivat parem-
massa käytössä.

Kysymys on aiheellinen. Varustelumenojen ja hyvien asioiden 
vaatimien taloudellisten panostusten asettaminen vastakkain ei 
ole populistusta retoriikkaa. Resurssit eivät riitä kaikkeen ja kun 
niiden käyttämisestä tehdään päätöksiä, on kyse valinnoista. 

Valintoja tehtiin silloinkin, kun Suomen hallitus pari vuotta sit-
ten – muutamaa kuukautta ennen kuin Suomi oli sopimas-
sa yllä käsitellyistä kestävän kehityksen tavoitteista – julkisti 
säästöohjelmansa, joka leikkasi muun muassa koulutuksesta, 
sosiaalimenoista ja kehitysyhteistyöstä. Samalla hallitus lisäsi 
valtion väkivaltakoneistojen rahoitusta.

KAJ RANINEN

Global Days of Action (GDAMS) 2017 -kampanja 
innoitti ihmisiä maailmanlaajuisesti pohtimaan, mihin 
he käyttäisivät asevarusteluihin suunnatut varat.  
Kuvat: Flickr / Selfie campaign GDAMS 2017
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Rauhankysymysten pohdinnan Olli Tammilehto aloitti jo nuorena ryhtyessään aseis-
takieltäytyjäksi. “Olin siviilipalveluksessa Tampereen Rauhantutkimuksen laitoksel-
la. Siellä kirjoitin ensimmäisen kirjani Ympäristö ja sota [1980]. Ensimmäisiä järjestö-
jä, joissa olin jossain määrin aktiivinen, oli Sadankomitea jo ennen ympäristöaktivis-
mia. Silloin minua ja muita motivoi ydinsodan uhka ja mahdollisuus, että maailma 
tuhoutuu ydinsodassa. Ydinasevastaiset liikkeet inspiroivat.”, Tammilehto kertoo.

KAPITALISMI JA SOTATEOLLINEN KOMPLEKSI

Sodan syitä Tammilehto käsittelee esimerkiksi vuonna 1998 ilmestyneessä teok-
sessa Maailman tilan kootut teokset. Keväällä 2017 ilmestyi hänen viimeisin kir-
jansa, Tuhokehitys poikki: Yhteiskunnan olomuodon muutos. Siinä jatketaan koko 
Tammilehdon tuotannon lävistävää kapitalismin kritiikkiä, keskittyen historiallisten 
esimerkkien avulla siihen, miten yhteiskunnat voivat muuttua hyvin nopeasti. Miten 
ympäristöä ja ihmisyhteisöjä tuhoava kapitalismi ja sodat sitten liittyvät toisiinsa?

“Ne liittyvät hyvin monella tavalla. Minusta tuntuu, että valtamediasta tätä on vielä 
vaikeampi hahmottaa kuin ympäristökriisin suhdetta kapitalismiin. Sotiin liittyy aina 
valtava mediamylläys. Esitetään, että sodat johtuvat yhdestä henkilöstä. Niin kuin 
nyt Syyriassa al-Assadista tai aiemmin Saddamista tai Gaddafista. Tämä ei pidä 
paikkaansa, vaikka nämä johtajat eivät olekaan itse syyttömiä. Nykyinen yhteiskun-
tajärjestelmä johtaa monella tapaa sotiin.”

Kapitalismi on järjestelmä, jonka perusluonteeseen kuuluu kasvu ja dynaamisuus. 
Erilaiset valtablokit globaalin kapitalismin sisällä ovat aina pyrkineet laajentumaan 
maantieteellisesti tai haalimaan itselleen resursseja, kuten öljyvaroja. Sotien syyt 
liittyvät myös siihen, että näistä taistellaan valtablokkien kesken. “Samaan aikaan 
kun länsimaat tuomitsevat Syyrian diktaattori Bashar al-Assadin, ne tekevät yhteis-
työtä Saudi-Arabian kaltaisten maiden kanssa, joissa äärimmäiset ihmisoikeuslouk-
kaukset ovat institutionalisoitu osaksi valtiota”, Tammilehto kritisoi.

Kapitalististen blokkien kilpaillessa alueista ja luonnonvaroista 1900-luvulla kehit-
tyi byrokraattinen järjestelmä, jota kutsutaan sotateolliseksi kompleksiksi (engl. mi-
litary-industrial complex). Sotateollinen kompleksi vaikuttaa Tammilehdon mieles-
tä yhä enemmän sotien syntyyn:

“Sotateollinen kompleksi toimii hyvin paljon byrokratian logiikalla. Se on vahvistu-
nut 1950-luvulta lähtien valtavasti Yhdysvalloissa ja samanlaista kehitystä on ollut 
myös Venäjällä. Molemmissa aseteollisuus on keskeinen teollisuudenhaara. Asete-

KAPITALISMI, 
SODAN SYYT 

JA MUUTOKSEN 
MAHDOLLISUUS

Tietokirjailija Olli Tammilehto on toiminut rauhan- 
ja ympäristöliikkeessä 1970-luvulta lähtien sekä 
käsitellyt molempiin liittyviä kysymyksiä laajassa 
tuotannossaan. Hän kytkee sotien ja ekologisten 
ongelmien syyt globaaliin kapitalismiin, joka vie 

ihmiskuntaa ja koko planeettaa kohti tuhoa.
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ollisuudessa niin sanotut normaalit kapitalistiset suhteet ovat minimissä. Esimerkik-
si Yhdysvallat tilaa hävittäjiä cost plus -periaatteella: ‘tehkää tämä, me vastaamme 
kustannuksista, johon voitte lisätä voiton’. Mitään kilpailua ei ole ja markkinat ovat 
täysin suljetut. Tämä on osa sitä valtavaa koneistoa, jonka olemassaololle olennais-
ta on sodan uhka. Olennaista on myös, että Euroopassa pelätään Venäjää, koska 
silloin ostetaan tänne aseita.”

Naton levittäytyminen on konkreettinen esimerkki sotilaallisesta byrokratiasta, jon-
ka vaikutusvalta ulottuu kaikkialle, myös Suomeen. Vaikka sotien syiden taustalla 
on kapitalismin ja valtiollisen laajentumispolitiikan sekä resurssien haalimisen lo-
giikka, on sotateollisen kompleksin synty vahvistanut sitä ja saanut sen mekanismit 
toimimaan entistä tehokkaammin. Tällainen byrokraattinen ja militaristinen järjes-
telmä toimii omalakisesti ja on täysin irrallaan demokraattisesta päätöksenteosta. 
Tätä sotakoneistoa rasvataan tarpeen tullen nationalismilla:

“Nationalismi on keskeinen kuvio valtiollisen järjestelmän ylläpidossa. Luodaan 
näitä kuvitteellisia yhteisöjä ja saadaan ihmiset olemaan valmiina tappamaan toi-
sia ja luodaan rajoja. Nationalistinen ideologia on keskeinen osa sitä.”, Tammileh-
to huomauttaa.

MUUTOS ON MAHDOLLINEN

Sodista ja ympäristötuhosta huolimatta Tammilehto ei ole menettänyt toivoaan. 
Tuoreimmassa kirjassa hän argumentoi, että yhteiskunnat ovat muuttuneet ja voi-
vat jatkossakin muuttua hyvin nopeasti. On nähtävä, mitä mahdollisuuksia aktivis-
milla on ja miten toiminta voi vaikuttaa tulevaisuuteen. “Olennaista on se, että nä-
kee yhteiskunnan ja ihmiset avoimina mahdollisuuksina. Ihmiset eivät välttämättä 
ole huomenna sitä mitä ovat tänään. Ihmisissä on toisia puolia. On oltava jatkuvas-
ti avoin sille, että uusia ihmisiä tulee ja yhteiskunta muuttuu.”, Tammilehto kertoo.

Tammilehto ottaa esimerkiksi ydinvoimanvastaisen liikkeen, jossa hän on itse toimi-
nut. Suomessa liike on nykyisin pienen piiriin toimintaa. Saksassa sen sijaan ydinvoi-
manvastainen liike on onnistunut menestymään luomalla yllättäviä liittoutumia eri 
yhteiskuntaluokkien välille. Kaupunkien aktivistit ovat ryhtyneet yhteistyöhön pai-
kallisten maaseudun ihmisten kanssa ja saaneet tätä kautta uskottavuutta ja voimaa.

“He ovat löytäneet yhteisiä toimintatapoja ja ovat olleet valmiina luomaan yhteyk-
siä erilaisten ihmisten kanssa, vaikka liikkeessä on mukana anarkisteja ja muita ra-
dikaaleja vasemmistolaisia. He ovat onnistuneet vaikuttamaan Saksan viime vuosi-
kymmenien tapahtumiin aika laajalla alueella. Aktivistit lähtevät helposti siitä, että 
toimintaympäristö on koko ajan sama ja siinä toimitaan samalla tavalla. Se toimin-
taympäristö voi kuitenkin koska tahansa muuttua, meistä riippumatta, monimut-
kaisten globaalien prosessien seurauksena.”

ANTIMILITARISMIN POTENTIAALI

Suomessa käydään jatkuvasti keskustelua asehankinnoista ja suhteesta Natoon, 
mutta keskustelu saa harvemmin kriittisempiä sävyjä. Tammilehto pitää militaris-
min ja asevarustelun kasvua mielettömänä ja uskoo, että antimilitaristisella sano-
malla on kannatuspohjaa yhteiskunnassa. Tätä varten on argumentoitava ja ky-
seenalaistettava vallitsevia näkemyksiä aktiivisesti ja saatava ihmiset liikkeelle.

“Ulostulot, mitä aseistakieltäytyjät ovat tehneet, katutoiminta ja kaikille suunnatun 
lehden kirjoittaminen, voivat kantaa pitkälle. Kannattaa miettiä, miten luoda sel-
laista pysyvää pohjaa, joka nostaisi pinnanalaisen kannatuksen näkyviin ja pysäyt-
täisi militaristisen kehityksen. Sotaharjoitusten vastustamiselle eri keinoilla on tila-
usta, sillä ne eivät ole mitenkään yleisesti hyväksyttyjä. Tällaisesta voisi syntyä po-
sitiivisia, liikkeitä vahvistavia kehityskulkuja, kun puututaan ajankohtaiseen tilan-
teeseen, kuten sotaharjoituksiin ja hävittäjähankintoihin, kaikilla kansalaistoimin-
nan ja kansalaistottelemattomuuden keinoilla.”, Tammilehto kannustaa kaikkia toi-
mimaan tulevaisuuden muuttamiseksi.

JUHO NARSAKKA 
KUVA: JOANNA ÖSTERBLOM.

Tietokirjailija Olli Tammilehto 
ei sodista ja ympäristötuhoista 
huolimatta ole menettänyt 
uskoaan parempaan huomiseen, 
vaan peräänkuuluttaa 
kansalaisaktivismin tärkeyttä.

”Sotaharjoitusten 
vastustamiselle eri 

keinoilla on tilausta, 
sillä ne eivät ole 

mitenkään yleisesti 
hyväksyttyjä.”
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Keväällä 2017 Euroopan komissio julkisti aikeensa Euroopan 
puolustusrahaston perustamiseen. Rahaston kautta rahoite-
taan muun muassa aseteknologian prototyyppien kehitys-
tä ja muuta puolustustutkimusta. Komission tavoitteena on, 
että EU:sta tulisi ”yksi suurimmista puolustustutkimuksen ra-
hoittajista Euroopassa”.

Tälle vuodelle tutkimukseen on osoitettu yhteensä 25 miljoo-
naa euroa. Tulevina vuosina summaa kasvatetaan 90 miljoo-
naan euroon vuodessa, ja vuoden 2020 jälkeen kyseessä olisi 
jo 500 miljoonan vuosipotti. EU:n budjetista ja jäsenmaiden 
vapaaehtoisista panostuksista kerättävä, tutkimuksen lisää-
miseen ja armeijoiden kapasiteetin kehittämiseen tarkoitettu 
summa nousisi ensi vuosikymmenellä miljardeihin vuodessa.

Käytännössä uusi rahasto tarkoittaa EU:n budjetin käyttämis-
tä aseteollisuuden tuotekehittelyyn, kritisoivat eurooppalai-
set rauhanjärjestöt. Eteenpäin vietynä ohjelma voi nopeuttaa 
asevarustelua. Sotatuotteita tehtailevien yritysten intresseis-
sä on tietenkin myydä aseita, ja EU voi puolustusrahastonsa 
avulla tulla rahoittaneeksi entistä kehittyneempien aseiden 
päätymisen sotaisten toimijoiden käsiin ympäri maailmaa.

”On erityisen järkyttävää, että samalla kun Euroopan kansa-
laiset joutuvat maksamaan kovan hinnan talouskurista arjes-
saan, niin julkinen rahoitus aseisiin katsottaisiin erityiskohte-
lun alaiseksi, kun taas koulutus, terveys, sosiaalipuolen me-
not ja ympäristö nähdään taakkana”, sanoo Francesco Vig-
narca Rete per il Disarmo -järjestöstä.

EU:n sotilasmenot ovat ennestäänkin suuret. Sen jäsenval-
tioiden yhteenlasketut budjetit armeijoille ja asevarustelulle 
ovat 217,5 miljardia. EU:n yhteenlaskettu sotilasmenobudjet-
ti on toisin sanoen maailman toisiksi suurin. Sotilasmenoista 

käytetään jo ennestäänkin merkittävä osa ostoihin aseteolli-
suudelta, joten käytännössä EU-maat rahoittavat tuotannon-
alaa jo huomattavilla summilla. 

ASETEOLLISUUDEN PÄÄSYLIPPU RAHOITUKSEN 
VÄLINEISIIN

Itse rahaston valmistelu on jo ollut eurooppalaisten rauhanjär-
jestöjen kritiikin aiheena. Rahastoa valmistelevaa asiantuntija-
ryhmää ei koskaan lisätty Euroopan komission asiantuntijaryh-
mien rekisteriin. Ryhmän kuudestatoista jäsenestä yhdeksän oli 
aseteollisuuden edustajia. Toisin sanoen teollisuus sai valmis-
tella rahoitusta julkisista rahoista omaan tuotekehittelyynsä.

Euroopan puolustuksen toimintaohjelma paljastaa, että ra-
hasto on vain osa paljon suurempaa suunnitelmaa. Sen tar-
koituksena on tukea koko puolustuskykyjen kehityskaarta an-
tamalla aseteollisuudelle pääsy monenlaisiin EU:n politiikan 
ja rahoituksen välineisiin vielä kaavaillun tutkimusohjelman 
päälle. Niin Euroopan investointipankin, rakenne- ja inves-
tointirahaston, COSME-ohjelman, aluerahastojen kuin jopa 
Erasmus+ohjelman pitäisi osaltaan varmistaa asekauppiai-
den pitkän aikavälin voitot.

Rauhanjärjestöillä ei ole vastaavia lobbausresursseja kuin 
aseteollisuudella. Ne eivät kuitenkaan ole tyytyneet seuraa-
maan hiljaa vierestä. Eurooppalainen asekaupan vastainen 
verkosto ENAAT, johon Suomesta kuuluvat kattojärjestö Rau-
hanliitto ja Sadankomitea, tekee vaikuttamistyötä sekä Brys-
selissä että jäsenjärjestöjensä kautta EU:n jäsenmaissa. Viime 
vuoden lopulla verkosto keräsi yhdessä We Move -liikkeen 
kanssa yli 60 000 nimeä vetoomukseen puolustustutkimusra-
haston torppaamiseksi.

TUULI VUORI

Euroopan unioni rahoittaa monenlaisia hankkeita,  
kuten monille tuttua Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelmaa.  
Hankkeiden rahoitus kanavoidaan erilaisten rahastojen ja ohjelmien kautta, ja 
varat niihin tulevat jäsenmailta. Yhteistä EU:n rahoituksen periaatteille on ollut, 
että itseään rauhan edistäjänä markkinoiva unioni antaa rahaa rauhanomaisiin 
hankkeisiin sekä siviilitarkoituksiin. Nyt tämä on kuitenkin muuttumassa.

EU-rahat päätymässä  
aseteollisuuden taskuun

Rauhanaktivistit valtasivat 
toukokuussa Euroopan komission 

toimistotilat Brysselissä. 
”Lopettakaa aseteollisuuden 
rahoittaminen!”, he vaativat.  

Kuvat: Frederik Sadones 
(Vredesactie)

— 16 —

• SOTILASMENOT •
”Käytännössä uusi 
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EU:n budjetin 
käyttämistä 

aseteollisuuden 
tuotekehittelyyn.”



Keskiviikkona 31. toukokuuta Vesalan koulun ja päiväkodin tun-
tumassa järjestettiin ”islamisaation” vastainen mielenosoitus. 

Vesalan koulun aamunavauksien – ja koulun lasten – kulttuu-
rinen monimuotoisuus oli mieltään osoittavien rasistien ilmai-
sunvapaudelle ilmeisesti niin suuri uhka, että poliisin oli tur-
vattava kokoontuminen häätämällä alueelta tempausta kriti-
soivia ohikulkijoita ja koululaisia. 

YK:n lasten oikeuksien sopimuksen 2. artiklan mukaan lasta ei 
saa syrjiä hänen tai hänen vanhempiensa ulkonäön, alkupe-
rän, mielipiteiden tai muiden ominaisuuksien vuoksi. Jokaisel-
la lapsella on oikeus maksuttomaan peruskoulutukseen, jon-
ka tulee edistää kunnioitusta lapsen omaa, hänen vanhempi-
ensa sekä omasta poikkeavia kulttuureja kohtaan (29. artik-
la).  Vähemmistöryhmään kuuluvalle lapselle on taattava oi-
keus omaan kulttuuriin, uskontoon ja kieleen (30. artikla).

Suomi ensin -liikkeen mielenosoituksesta sateli lasten nis-
kaan muun muassa islamistisyytöksiä, joita tallentui myös so-
siaalisessa mediassa julkaistulle videolle. Seuraavana päivä-
nä poliisi tiedotti, että Vesalan lasten koulurauha ei merkittä-
västi häiriintynyt mielenosoituksesta.

Suomen hyväkyttä-brändin epäonneksi Long Play -julkaisu 
nosti muutamaa päivää myöhemmin tapetille salaisen Face-
book-ryhmän, jossa jaettiin innokkaasti mm. Suomen Sisun ja 
MV-lehden sisältöä. Vielä huhtikuussa 2017 yhtenä ryhmän 
ylläpitäjistä toimi Helsingin poliisin vihapuheryhmän tutkin-
nanjohtaja Marko "Fobba" Forss. (Miksei Jari Aarniokin voi 
vankilasta käsin tutkia Suomen huumekauppaa? Kysyn vaan.)

Rasistista sisältöä suoltavaan ryhmään kuului kaiken kaikki-
aan yli 2800 poliisia ja poliisitaustaista poliitikkoa. Poliiseja 
on Suomessa yhteensä n. 7000. Satunnaisessa paikalle häly-
tetyssä kahden hengen poliisipartiossa istuu siis 64% toden-
näköisyydellä* yksi tai useampi rasistista kirjoittelua symp-
paava sinivuokko.

Rasismia selitetään usein pelolla, sillä että uuteen ja vieraa-
seen suhtaudutaan epäilevän pelokkaasti ja ennakkoluuloi-
sesti. Teorian mukaan muukalaisvihassa olisi siis kyse väliai-
kaisesta, ohi menevästä ilmiöstä. Samalla hyväksytään totuu-
tena, että muukalaisvihamielisyydessä olisi kyse kulttuurien 
kohdatessa ja sekoittuessa syntyvästä lieveilmiöstä, välttä-
mättömästä pahasta. 

Mutta kun aikuisia ihmisiä kokoontuu lähiökoulun pihaan 
huutamaan lapsille solvauksia, puheet peloista ja uhkakuvis-
ta tuntuvat loukkaavalta ja vähättelevältä sanahelinältä. Polii-
sin toiminta on kuitenkin toistaiseksi onnistunut lähinnä nor-
malisoimaan väärää ihonväriä tai mielipidettä edustaviin ih-
misiin kohdistuvaa häirintää ja väkivaltaa.

Pelkoihin ja turvallisuuteen vetoaminen on halpaa politikoin-
tia kalliilla seuraamuksilla. 

Turvallisuuden nimissä shoppaillaan puolustusvoimille uusia 
kymmeniä miljardeja kustantavia hornetteja, joita esitellään 

#suomi100-juhlavuonna pompööseissä lentonäytöksissä ym-
päri maan. Samalla sosiaaliturvaa heikennetään minkä ehdi-
tään ja peruspalveluita varhaiskasvatuksesta vammaistukiin 
romutetaan, mikä tuskin on omiaan hälventämään vähäosai-
sempien huolta ja epävarmuutta tulevasta.

Pelolla ratsastetaan tukka putkella pyhään sotaan niin terro-
rismia kuin sitä pakeneviakin vastaan. Sillä kalastellaan hyväk-
syntää paitsi rasistisille ulostuloille, myös yksityisyyden suo-
jan heikentämiselle, valvonnan lisääntymiselle, rajapolitiikan 
kiristymiselle, yhteiskunnan militarisoimiselle, asehankinnoil-
le ja puolustusmäärärahoille.

Suomen poliisilla on pohjimmiltaan laihanlaisesti intres-
sejä tuomita vihapuhetta tai puuttua rasistiseen liikehdin-
tään Suomessa. Rasistisista uhkakuvista elävä vihapuhe liet-
soo pelon ilmapiiriä, josta haetaan oikeutusta myös poliisin 
määrärahojen kasvattamiselle ja voimakeinojen käytölle sekä 
oman että muiden maiden kansalaisia vastaan.

RUKA TOIVONEN

* n. 7000 kyttää / 2800 jäsentä ryhmässä
 2800/7000 = 0,4 = 40% kaikista poliiseista
 Partioivassa autossa on 2 skyybeliä  
 (Olkoon tässä Maija ja Matti) kussakin. 
 Todennäköisyys, että molemmat kuuluvat  
 ryhmään >> 0,4 x 0,4 = 0,16
 Todennäköisyys, että poliisi Maija kuuluu   
 ryhmään ja Matti ei: 0,4 x  0,6 = 0,24
 Todennäköisyys, että poliisi Matti kuuluu  
 ryhmään ja Maija ei: 0,4 x  0,6 = 0,24
 Todennäköisyys, että Maija TAI Matti TAI sekä Maija että  
 Matti kuuluvat ryhmään: 0,24 + 0,24 + 0,16 = 0,64 
 Tai kääntäen: todennäköisyys, että kumpikaan autossa  
 olijoista ei olisi rasisti, on 0,6 x 0,6 eli 0,36. 
 1 - 0,36 = 0,64

Mitä Suomi Ensin, 
sitä poliisi perässä
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Irakin sodan vastustaminen oli yksi 2000-luvun alun rauhan-
liikkeen suurimmista ponnistuksista. Mistä sodassa olikaan 
kyse ja mitä konfliktille kuuluu nykyään? Mitä merkitystä ta-
pahtumilla on rauhanliikkeen kannalta?

Tällä hetkellä Irakin armeija pyrkii valtaamaan takaisin Mosu-
lin suurkaupunkia, jonka Daesh- eli ISIS-terroristijärjestö val-
tasi vuonna 2014. Taistelut kaupungista ovat kestäneet jo yli 
kahdeksan kuukautta, mutta yli 100 000 siviiliä on edelleen 
kaupungissa alttiina sotivien osapuolien väkivallalle. YK:n ih-
misoikeuskomissaari Zeid Ra'ad al-Hussein on syyttänyt Da-
eshia siviileihin kohdistuvista iskuista. Ihmisoikeusjärjestö 
Amnesty International taas on todennut, etteivät Yhdysval-
tain johtaman liittouman joukot kiinnitä riittävästi huomiota 
siviilien turvallisuuteen pommittaessaan kaupunkia.

Irakin tämän hetkinen konflikti juontaa juurensa paikallisten 
jännitteiden ohella länsimaiden vuosikymmenten ajan alu-
eella harjoittamaan suurvaltapolitiikkaan ja etenkin Yhdysval-
tain johtaman liittouman aloittamaan Irakin sotaan. Johtaji-
ensa tarkoitushakuisella islamin tulkinnalla väkivaltaansa pe-
rusteleva Daesh perustettiin ja alkoi laajeta Irakin miehitystä 
seuranneen sekasorron aikana. Sen joukot ottivat hallintaan-
sa suuren osan Irakia ja Syyriaa vuonna 2014, mutta niiden 
eteneminen pysähtyi 2015. Daeshin hallussa oleva alue on 
sittemmin jatkuvasti pienentynyt.

IRAKIN MIEHITYS 2003-2011

Yhdysvaltain johtaman liittouman julkilausuttuna tavoitteena 
vuoden 2003 hyökkäyssodassa Irakia vastaan oli maan riisu-
minen joukkotuhoaseista, huolimatta siitä, että todisteita nii-
den olemassaolosta ei löytynyt ennen sotaa eikä sen jälkeen. 
Yhdysvaltain apulaisulkoministeri Paul Wolfowitz totesikin, 
että joukkotuhoaseet oli valittu sodan syiksi ”hallinnollisista 
syistä”, sillä muilla perusteilla sodalle olisi ollut mahdotonta 
saada senkään vertaa kansainvälistä tukea.

Saddam Husseinin diktatuurin kukistumisen jälkeen Irak ajau-
tui vuosikausia kestäneeseen veriseen kaaokseen. Maata ai-
emmin hallinneen Baath-puolueen jäännösten ja länsimai-

den miehitysarmeijan ohella sodan osapuolia olivat eri etni-
siin ja uskonnollisiin ryhmiin tukeutuvat asejoukot.

Irakin sota oli erityisen tuhoisa siviileille. Vuosina 2003-2011 
yli 80 000 siviilin arvellaan kuolleen sotatoimien seurauksena. 
Kaatuneiden yhdysvaltalaissotilaiden määrä oli noin 4500, 
kuolleiden irakilaissotilaiden määrää ei tiedetä.

YKSITYISTETTY SOTA

Irakin sota kietoutuu yhteen myös kapitalististen taloudellis-
ten intressien kanssa. Usein on epäilty, että yksi Yhdysvaltain 
motiiveista Irakin miehittämiseen oli päästä käsiksi maan öl-
jyvarantoihin. Miehityshallinto myös toteutti Irakin taloudes-
sa laajan yksityistämisen ja sulki monia valtionyhtiöitä, jotka 
olivat ennen sotaa työllistäneet suurimman osan irakilaisista. 

Irakin sota oli suurilta osin yksityistetty sota. Sen lisäksi, että 
yksityiset yritykset vastasivat esimerkiksi armeijan kuljetuksis-
ta ja ruoka- ja vaatehuollosta, amerikkalaiset yksityiset tur-
vayhtiöt, joilla oli miehityksen aikana Irakissa kymmeniä tu-
hansia työntekijöitä, vastasivat monista aiemmin sotilail-
le kuuluneista tehtävistä. Näitä sodan alihankkijayhtiöitä on 
epäilty myös palveluidensa ylilaskuttamisesta sodan aika-
na, mikä entisestään nosti sodan kustannuksia Yhdysvalloil-
le. Huomiota ovat herättäneet myös alihankkijayhtiöiden, ku-
ten Halliburtonin ja ESSI-yhtiöiden, läheiset suhteet Yhdys-
valtain tuolloiseen johtoon, varapresidentti Bushin setään, 
William Bushiin. 

RATKAISUT?

Kestävän ratkaisun luominen Irakin ongelmiin ei ole onnistu-
nut militarismin ja kapitalismin liitolle rakentuvin keinoin. Dik-
taattori Saddam Husseinin kukistaminen ei johtanut Irakissa 
rauhaan ja demokratiaan, vaan yhä uusiutuviin väkivaltaisiin 
konflikteihin ja Daeshin tapaisten militarististen ryhmittymi-
en vaikutusvallan kasvuun. Rauhanliikkeen tehtäväksi jää ke-
hittää parempia tapoja puuttua tilanteisiin, joissa valtio sor-
taa julmasti väestöään.

AKU KERVINEN 

Mosul marraskuussa 2016.  
Kuva: Wikipedia Commons

IRAK MILITARISMIN JA 
KAPITALISMIN JALOISSA

Mosul marraskuussa 2016.  
Kuva: Wikipedia Commons
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KENELLÄ  
ON OIKEUS  
ELÄÄ?
Antimilitaristi haastatteli Oikeus elää -mielenosoituksen aktiivia, Afganistanista 
Suomeen turvapaikanhakijana tullutta Yamaa toukokuun lopussa Helsingissä. 
Saman päivän aamuna Kabulissa räjäytettiin autopommi tuhoisin seurauksin. 
”Ystäväni lähetti viestin sairaalasta, johon on tuotu 120 kuollutta. Hän auttaa 
paikan päällä sen verran kuin voi, mutta ei ole lääkäri”, Yama kertoo.

Gamal Hussein
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Yama on ehkä 27-vuotias. Tarkkaa ikää ei tiedetä, sillä hänen 
kotikylässään lapset syntyvät koteihin ja ovat virallisen synty-
mätodistuksen saavuttamattomissa. Yaman lapsuudessa Ta-
liban oli vallassa. Tuolloin Vardakin provinssissa sijaitsevas-
sa kylässä poikien oli mahdollista käydä neljä luokkaa koulua. 
Tytöiltä opiskelu oli kielletty.

Usean eri väestöryhmän asuttamassa kylässä lapset siirtyi-
vät 10-11-vuotiaina täysipainoisesti työelämään, joko jääden 
maanviljelijöiksi tai lähetettyinä kaupunkiin ansaitsemaan 
elantoa. Yama lähetettiin töihin Kabuliin samana vuonna, kun 
Taliban syöstiin vallasta. Leipomossa pomo pieksi hänet, kun 
hänen voimansa eivät riittäneet raskaisiin työtehtäviin. On-
neksi jonkin ajan kuluttua hänen kaupunkilaissetänsä otti hä-
net perheensä luo asumaan ja Yama pääsi opiskelemaan ylä-
kouluun. Iltaisin hän työskenteli sedän kaupassa. Yläkoulun 
kolmantena vuonna  Yaman äiti kuoli ja hänen oli jätettävä 
koulu ja muutettava takaisin maalle.

Kotikylässä Yama haaveili opiskelusta ja ammatista. Hän tapa-
si ihmisiä, joiden tuella pystyi opiskelemaan matematiikkaa ja 
ohjelmointia. Lopulta hän pääsi opiskelemaan unelma-alaan-
sa rakennustekniikkaa kabulilaiseen yliopistoon. Koulua käy-
mättömät vanhemmat eivät olleet ymmärtäneet todistusten 
päälle, mutta arvostus muuttui viimeistään vastavalmistuneen 
Yaman alettua tienaamaan. Sodan runtelemassa Kabulissa 
riitti rakennuskohteita ja sitä kautta töitä rakennustekniikan in-
sinöörille. Yama perusti ystäviensä kanssa firman ja rikastui.

TURVALLINEN AFGANISTAN?

Yama ei mainitse suoraa syytä sille, miksi hänen täytyi läh-
teä pakoon Afganistanista. Hänelle ja hänen perheelleen ta-
pahtui jotakin, jonka takia hän oli pakotettu jättämään kai-
ken taakseen ja Yama olisi joutunut tappamaan jos olisi jää-
nyt. Yama kertoo, kuinka Afganistanissa asioista päätetään 
väkivallan ja lahjusten avulla ja kuinka siviilien on tasapainoil-
tava kykenemättömän hallituksen, Talibanin ja muiden terro-
rilla hallitsevien järjestöjen vallankäytön alla. On samaan ai-
kaan vaarallista leimautua ja olla leimautumatta jonkin tahon 
kannattajaksi.

Suomessa hallitus kirjasi vuonna 2015 tavoitteeksi ”katkaista 
turvapaikanhakijoiden hallitsematon virta maahamme” ja se 
pantiin täytäntöön monin eri toimin Suomessa ja Euroopan 
laajuisesti rajapolitiikassa. Vuonna 2016 Suomi poisti laista 
humanitaarisen suojelun nojalla annettavan oleskeluluvan 
sekä vaikeutti toissijaisen suojelun myöntämistä muuttamalla 
Afganistanin, Irakin ja Somalian maalinjauksia.

Maalinjausten mukaan turvallisuustilanne maissa on paran-
tunut ja niihin on turvallista palauttaa ihmisiä. Näin päätet-
tiin siitä huolimatta, että esimerkiksi Afganistanissa kuoli vii-
me vuonna enemmän siviilejä kuin koskaan aiemmin, eikä 
maan heikko ja korruptoitunut hallitus ole millään tavalla ky-
kenevä varmistamaan sinne palautettujen ihmisten turvalli-
suutta.

Mohammed perheineen on tullut 
Irakista Suomeen yli vuosi sitten. 
Hän, vaimo ja yksi perheen 
lapsista saivat oleskeluluvan, 
kun taas perheen kolme muuta 
lasta ovat saaneet negatiiviset 
turvapaikkapäätökset.

Demo 100-päivää, 20.5.2017.

— 20 —

• REPORTAASI •



Turvapaikanhakijoiden määrän kasvettua Migriin palkat-
tiin paljon uutta henkilöstöä, joka tehtaili turvapaikkapää-
töksiä vauhdilla. Lisääntyneet virheet päätöksissä ulkois-
tettiin oikeuslaitoksen korjattaviksi. Samaan aikaan tur-
vapaikanhakijoiden oikeusturvaa heikennettiin esimerkik-
si päätösten valitusaikaa lyhentämällä ja siten, ettei tur-
vapaikkapuhutteluihin saanut ottaa enää mukaan oikeus-
avustajaa paitsi erityisen raskaista syistä. Virheellisiä pää-
töksiä syntyi myös puutteellisen tulkkauksen takia. Pape-
rittomien määrän kasvaessa ja pakkopalautusten alkaes-
sa turvapaikanhakijat tukijoineen alkoivat järjestää mie-
lenosoituksia.

KADONNUT ELÄMÄN ARVO

Helmikuussa 2017 afganistanilaisten ja irakilaisten turvapai-
kanhakijoiden Oikeus elää -mielenosoitus asettui Kiasman 
eteen vaatimaan korjausta edellä lueteltuihin epäkohtiin. 
Mielenosoitus siirrettiin pian Rautatientorille, jossa se on jat-
kunut yhtäjaksoisesti tähän päivään asti.

”Vietin ensimmäiset 45 yötä putkeen mielenosoituksessa. 
Painoni on tippunut seitsemän kiloa.”, Yama kertoo. Hänen 
mukaansa mielenosoituksen viesti Suomen oikeusvaltioperi-
aatteen ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten rikkomuk-
sista tavoitti jo kuukaudessa kaikki viralliset tahot, jotka voi-
vat vaikuttaa suoraan päätöksentekoon. Mielenosoitusta ei 

voida kuitenkaan lopettaa, sillä se antaisi viestin, että tilan-
ne olisi parantunut.

Hänen oma turvapaikkahakemuksensa tuli takaisin kielteise-
nä. Valitus hallinto-oikeuteen lähetettiin lakitoimistosta ilman 
Yaman osallistumista sen tekemiseen ja ilman hänen antamia 
tärkeitä lisätietoja. Lakimies vain pahoitteli asiaa, joka saattaa 
maksaa Yaman hengen.

Vastaanottokeskuksen arki karkoitusuhan alla eläen ei tunnu 
elämisen arvoiselta. Nykyään hän jaksaa vierailla mielenosoi-
tuksessa vain satunnaisesti. Hän kertoo, kuinka vastaanotto-
keskuksessa itsetuhoisuuteen tarjotaan ratkaisuksi punttisa-
lilla käymistä. Jos pitää kiinni vaatimuksesta saada terveys-
apua, vartijat hakevat pois. Viiden minuutin myöhästyminen 
sosiaalityöntekijän tapaamisesta peruuttaa koko ajan, vaikka 
nämä itse saattavat olla tunninkin myöhässä. Tulkkeja ei ole. 
Ruoka saattaa olla samaa neljänä peräkkäisenä päivänä. Ma-
sentuneet ja turhautuneet ihmiset alkavat tapella keskenään. 
Pienemmätkin asiat muuttuvat suuriksi, kun niihin ei ole mah-
dollisuutta vaikuttaa.

Kun Yama harvoin hymyilee, hän näyttää nuorelta ja luonte-
valta. Pitkäaikaisesta stressistä kertovat hänen muuten mus-
tassa tukassaan erottuvat harmaat hiukset.

ESA NORESVUO 
KUVAT OUTI NEUVONEN

Walid on ollut Suomessa 
yli kaksi vuotta. Hän on 

saanut kaksi negatiivista 
turvapaikkapäätöstä. 

Päätöksistä on 
valitettu korkeimpaan 

oikeuteen, joka palautti 
turvapaikkahakemuksen 

takaisin Migrin käsittelyyn. 
Walid odottaa edelleen 

uusinta päätöstä.

Yosef, Mohammedin poika 
on yksi perheen kolmesta 
lapsesta, joita uhkaa käännytys 
Suomesta muun perheen 
saadessa jäädä Suomeen.
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Rauhantyö – ketä kiinnostaa? -paneelikeskustelun juonsi toi-
mittaja Tuuli Hongisto.  Keskustelussa olivat mukana Rau-
hanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius, Kansainvälisen 
vapaaehtoistyön puheenjohtaja Anni Karusigarira, Häiriköt-
päämajan Jari Tamminen sekä kaupunkiaktivisti ja Måndag 
-nimisen suunnittelutoimiston perustaja Arto Sivonen. Kes-
kustelua olivat järjestämässä Aseistakieltäytyjäliiton lisäksi 
Rauhanliitto, Rauhankasvatusinstituutti, Rauhanpuolustajat ja 
Sadankomitea.

Perinteisillä rauhanjärjestöillä ja uudemmilla toimijoilla on 
osittain eri toimintatapoja. Esimerkiksi lokakuussa 2016 Hel-
singissä järjestettiin monen tuhannen ihmisen Save Syria 
-mielenosoitus, jonka järjestämisestä vastasi löyhä, tapahtu-
maa varten kasattu kansalaistoimijoiden verkosto – perintei-
sempien rauhanjärjestöjen tukemana.

Lodeniuksen mukaan järjestöt ja muut vastaavat voivat aut-
taa uusia aktivisteja toiminnan, kuten mielenosoitusten, jär-
jestämisessä kokemuksensa ansiosta. Hän myös piti hyvänä 
asiana sitä, että ihmisiltä löytyy halua tällaiseen toimintaan. 
Tammisenkin mukaan tarvitaan järjestöjen niin sanotusti nä-
kymätöntä, taustalla olevaa, työtä ja varsinaisia tapahtumia.

Nykyisin koulujen opetussuunnitelmista löytyy kohta rauhan-
kasvatuksesta. Karusigariran mukaan opettajilla ei kuitenkaan 
ole riittävästi tietotaitoa aiheesta. Toisaalta esimerkiksi Rau-
hanliitto tekee rauhankasvatustyötä Rauhankoulu-toiminnan 
kautta ja kouluttaa myös opettajia, Lodenius huomautti. Jär-
jestöillä tai sen puoleen kouluilla ei kuitenkaan ole riittäväs-
ti resursseja.

Moni asia siirtyy internetiin, ja siksi vaikuttamistyönkin kan-
nattaa siirtyä sinne, kuten Sivonen asian muotoili. Yhdek-
si tehtäväksi rauhanjärjestöillekin hän esitti faktantarkistusta, 
onhan nykyajan haasteena toden ja valheellisen tiedon erot-
taminen toisistaan.

Reagoinnit sosiaalisen median päivityksiin tuovat sisältöjä 
muidenkin ihmisten näkyville. Karusigariran mukaan sellaisen 
nähnyt saattaa ruveta pohtimaan sen sisältöä ja jopa otta-
maan osaa aiheeseen liittyvään aktivismiin, vaikka päivityk-
sestä alunperin tykännyt ei menisikään itse niin vahvasti toi-
mintaan mukaan.

Jostain rauhan puolesta puhuvasta sisällöstä tykkääminen 
sosiaalisessa mediassa saattaa vaikuttaa aivan erilaiselta toi-
minnalta kuin esimerkiksi ydinaseista luennoiminen, Lodeni-
us huomautti. Pienetkin teot ovat kuitenkin tekoja ja klikkiak-
tivismi yhdenlaista toimintaa.

Suomeen liittyviä rauhankysymyksiä ei nähdä rauhankysy-
myksinä, Lodenius huomautti juontajan kysyessä rauhantyön 
haasteista. Suomeen voisi kuitenkin olla täältä käsin helpom-
pi vaikuttaa kuin johonkin toiseen maahan, jossa sota on esil-
lä konkreettisemmin. Ehkä rauhantyö koetaan etäiseksi ja 
termistö vaikeaksi ymmärtää, Sivonen pohti. 

Keskustelun lopuksi juontaja Hongisto pyysi panelisteilta 
vinkkiä rauhanteosta, jonka kuulijat voisivat tehdä jo samana 
päivänä. Näin he vastasivat:

Sivonen: Soita vanhalle tutulle tai ystävälle, jonka kanssa on 
ollut kinaa. Tee sovinto.

Tamminen: Lue kirjallisuutta, lue rauhankirjoja.

Karusigarira: Jos jonkun henkilön toiminta tuntuu erikoiselta 
tai jopa ärsyttää, kysy miksi hän toimii kuten toimii.

Lodenius: Kysy pankiltasi, eläkerahastoltasi ja vastaavilta 
mitä ne tekevät rahoillasi. Sijoitetaanko säästöjäsi aseteolli-
suuteen?

MATIAS KASKILUOTO
KUVA: JYRKI LAPPALAINEN

Rauhantyö – ketä kiinnostaa?
Toukokuun lopussa Maailma kylässä -festivaaleilla keskusteltiin 
suomalaisesta rauhanliikkeestä. Minne se on menossa, ja kuinka 

uusia ja vanhoja rauhantyön muotoja voidaan yhdistää?

Paneelissa 
keskustelivat 
Arto Sivonen 
(vasemmalla), 
Jari Tamminen, 
Anni Karusigarira 
sekä Laura 
Lodenius.

“Pienetkin teot 
ovat kuitenkin 

tekoja ja 
klikkiaktivismi 
yhdenlaista 
toimintaa.”
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Maailmanlopun Jasselle  
punk ei ole vain musiikkia
”Historia kiertää kehää kun itsekkäät kusipäät lietsovat 
sotaa” – Sota biisien teemana avaa tilaa paitsi tunteiden 
käsittelylle, myös syvemmälle analyysille, pohtii laulaja Jasse.

”Aika monet biisit kertovat siitä mihin 
päädytään,  jos kaikki ovat samasta puusta 

veistettyjä ja toistavat samoja totuuksia”, 
toteaa laulaja Jasse Maailmanlopun musiikista.

Se, että Maailmanloppu vetää keikkansa täysille saleille, ei 
johdu ainakaan somemarkkinoinnista. Maailmanlopulla ei 
ole nettisivuja, eikä sitä löydy Facebookista tai Instagramista. 
Sen sijaan bändin maine on kasvanut energisten keikkojen ja 
loistavien kappaleiden ansiosta.

Kitaristi Aleksi, rumpali Tumppi, basisti Pude ja laulaja Jas-
se perustivat Maailmanlopun Kouvolassa vuonna 2010. En-
simmäinen levy oli nopeaa hc-punkkia. Sitä seurasi useampi 
postpunk-vaikutteinen julkaisu, jotka julkaistiin viime vuonna 
kokoelmana japanilaisen levy-yhtiön toimesta.

Jassen mukaan musiikillinen laajuus pitää tekemisen mielenkiin-
toisena, eikä bändi aio tulevaisuudessakaan jämähtää paikalleen. 
Bändi äänitti alkuvuonna sekä nopeita että hitaita kappaleita, jot-
ka ilmestyvät tänä vuonna sinkkuna sekä yhteisjulkaisuna Rue 
Morguen kanssa. Ensi vuonna on tulossa uusi kokopitkä albumi.

SOTA-AIHE BIISEISSÄ MYÖS KANAVA 
PURKAUTUMISELLE

Kun bändin nimi on Maailmanloppu ja sen epävirallisena logo-
na toimii ylösalaisin käännetty rauhanmerkki, ei ole yllättävää, 
että yksi laulujen käsitellyimmistä teemoista on sota. "Masen-
tavaa, kaikki on mennyt todella huonosti, rauha on unohdet-
tu ja maailma on loppunut”, Jasse summaa bändin kuvastoa. 

Sanoitukset ovat pääosin kitaristi Aleksin kirjoittamia. “Alek-
si on töissä tv-uutisten leikkaajana. Aiheiden käsittely lauluis-
sa varmaankin jatkaa tiedottamisen tarvetta päivittäin edes-
sä olevasta todellisuudesta”, Jasse arvelee. Hänelle itselleen 
sodasta laulaminen on kanava purkautumiselle. Asioiden sa-
nominen ääneen auttaa jollakin tavalla ja tarjoaa vertaistukea 
kuuntelijoille. “Käynnissä olevat sodat eivät tule lähelle Suo-
messa ja ne on helppo sivuuttaa“, Jasse sanoo.

Sodan todellisuudesta kertovat laulut on kirjoitettu preesensissä. 
Maailmanlopun suosituimmassa kappaleessa ollaan tilanteessa, 
jossa ’enää kiväärit laulaa’ ja kaikki toivo on jo menetetty. “Enää 
kiväärit laulaa on meidän Moottoritie on kuuma”, Jasse kertoo. 
On kuuntelijan tulkinnasta kiinni lauletaanko tästä hetkestä vai 
epätoivotusta uhkakuvasta johon voi vielä vaikuttaa.

Tunnetason käsittelyn lisäksi kappaleissa analysoidaan laa-
jemmin sodan olemusta ja syitä. Ne lietsoo vihaa kertoo so-
dasta vallankäytön välineenä ja Kun sota syttyy kuvaa armei-
jaan menemistä laumasieluisena käyttäytymisenä. ”Aika mo-
net biisit kertovat siitä mihin päädytään, jos kaikki ovat sa-
masta puusta veistettyjä ja toistavat samoja totuuksia”, Jasse 
sanoo ja jatkaa: “Ainakin omalla kohdallani musiikki on vai-
kuttanut ajatuksiini ja maailmankuvaani. Punk ei ole pelkäs-
tään musiikkia. Se voi olla kimmoke toiminnalle.”

KOUVOLAN MEININKI VAIKUTTAVANA TEKIJÄNÄ

Jasse kertoo, kuinka 2000-luvun alun kymenlaaksolaisessa 
maalaispitäjässä aseistakieltäytyjäesikuvia ei ollut, eikä siva-
riin menosta uskaltanut juurikaan puhua julkisesti. Punkkarei-
hin, joiden keskuudessa aseistakieltäytyminen oli normaalia, 
Jasse tutustui vasta myöhemmin muutettuaan Kouvolaan. 
Yksikään Maailmanlopun jäsenistä ei mennyt armeijaan.

“Nyt 33-vuotiaana olen ylpeä siitä, että uskalsin toimia niin 
kuin koin oikeaksi. Aseistakieltäytymisellä on vaikutusta. Kun 
pitää kiinni aatteistaan, sitä kautta yksilöt voivat muuttaa yh-
teiskuntaa.” Myös sivarikeskuksen legioonalaisuuden ja lähe-
tyskirpputorin työpalveluksista Jasselle jäi hyvät kokemukset.

Varuskuntakaupunki on ollut otollinen paikka punkin soitta-
miselle. Kouvolan punkmeininki on Jassen mukaan tosi hyvä 
ja yhteisöllinen. Hän odottaa uudemman punk-sukupolven 
esiinmarssia ja skenen haltuunottamista. Kouvolan tee-se-
itse –mekkaan Kulttuuritalleille pääsisi soittamaan heti kun 
vain ilmoittaisi halustaan.

Kovana keikkailijana tunnetun Maailmanlopun vauhti on rau-
hoittunut hieman viime aikoina, ainakin hetkellisesti. Jäsen-
ten vuorotyöt ja eri kaupunkeihin hajautuminen vaikuttavat 
treenaamiseen. Nyt onkin tiedossa ensimmäinen kiertueeton 
kesä viiteen vuoteen.

Tuoreesta isyydestään nauttiva Jasse on hyvillään pian hää-
möttävästä vapaasta kesälomasta.

ESA NORESVUO
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• KIRJAT •

MILITARISMI 
LUOKKAYHTEISKUNNAN 

ONGELMANA

KARL LIEBKNECHT: MILITARISMI JA ANTIMILITARISMI. 
Into Kustannus Oy 2017, 3. painos.  
Julkaistu suomeksi ensimmäisen kerran 1910, 
saksankielinen alkuteos julkaistu 1907. 304 sivua.

Karl Liebknecht (1871 -1919) oli 1900-luvun alkupuolen kes-
keisiä saksalaisia sosialistivaikuttajia. Hän on jäänyt histori-
aan ainoana Saksan valtiopäivien edustajana, joka äänesti 
1. maailmansodan rahoittamiseen tarvittuja sotalainoja vas-
taan. Tänä vuonna Liebknechtin klassikkoteos Militarismi ja 
antimilitarismi on julkaistu uudelleen suomeksi.

Alun perin vuonna 1907 julkaistu ja kirjoittajansa joksikin 
ajaksi vankilaan vienyt kirja on eräänlainen aikalaisdokument-
ti niistä aikakauden kehityskuluista, jotka lopulta johtivat en-
simmäiseen maailmansotaan. Historiallisena dokumenttina 
1900-luvun alun Euroopasta Militarismi ja antimilitarismi on 
edelleen lukemisen arvoinen. Lisäksi monet kirjan sisältämis-
tä teoreettisista ja poliittisista huomioista ovat edelleen ajan-
kohtaisia.

Kirja jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa Liebk-
necht analysoi militarismin kehitystä sekä militarismin suh-
detta yhteiskunnan rakenteisiin. Liebknechtin mukaan ase-
teknologian ja armeijan organisaation kehitys kulkevat käsi 
kädessä luokkayhteiskunnan kehityksen kanssa. Kapitalisti-
sen tuotantotavan vallitessa militarismi saa aiempaa keskei-
semmän aseman.

Liebknechtille yleinen asevelvollisuus on hyvä esimerkki yh-
teiskunnan läpimilitarisoitumisesta. Vaikka satunnaisia pakko-
värväyksiä oli jo keskiajalla, laajamittainen asevelvollisuus on 
nimenomaan modernille kapitalistiselle yhteiskunnalle omi-
nainen ilmiö. Kapitalistinen tuotantotapa ja yhteiskunnan mi-
litarisoituminen kietoutuvat toisiinsa sekä politiikan että ta-
louden tasolla.

Teoksen toinen osa käsittelee 1900-luvun alun työväenliik-
keen taistelua militarismia vastaan. Vasemmistolaisesta näkö-
kulmasta antimilitaristinen valistustyö on tärkeää, koska juu-
ri militarismin avulla eri maiden työläiset usutetaan toisiaan 
vastaan. Liebknechtin jakamasta marxilaisesta näkökulmasta 
katsottuna militarismi on aina myös ideologinen prosessi, jos-
sa kansallisvaltion sisäiset vastakkainasettelut ja luokkaristirii-
dat korvautuvat kansakuntien välisellä vastakkainasettelulla.

Armeijalla on Liebknechtin mukaan väkivaltakoneistona 
myös konkreettisempi tehtävä maan sisäisen luokkataistelun 
tukahduttajana. Nyky-yhteiskunnassa tämä tehtävä on eriy-
tetty poliisille vahvemmin kuin Liebknechtin päivinä. Ei tar-
vitse ajatella kuin suomalaisia itsenäisyyspäivän mielenosoi-
tuksia ja niitä valvovien mellakkapoliisien määrää ja varustus-
ta. Toinen hyvä esimerkki löytyy Yhdysvalloista, jossa poliisin 
asearsenaali on jo lähes armeijan tasolla.

1900-luvun kuluessa aseteollinen kompleksi on kehittynyt 
yhä pidemmälle. Aseteollisuus on pyrkinyt yhä uudelleen 
tuottamaan maailmaan sotia ja niiden kuviteltuja uhkia. Li-
säksi aseteknologia on kehittynyt yhä pidemmälle. Mielen-
kiintoista onkin, että Liebknecht onnistuu ennustamaan ase-
teknologian kehittymisen nykyiseen tilanteeseen, jossa ydin-
sota voisi pahimmillaan tuhota koko ihmiskunnan.

Samalla kiväärivallankumousten aika on jäänyt yhä kauemmas 
historian hämärään. Tällöin on selvää, että paremman yhteis-
kunnan rakentamiseksi on löydettävä entistä rauhanomai-
sempia keinoja. Paremman ja oikeudenmukaisemman yhteis-
kunnan saavuttaminen edellyttää militarismin vastustamista.

Militarismi ja antimilitarismi on kirjana edelleen ajankohtai-
nen, vaikka se ei välttämättä ole aivan siitä helppolukuisim-
masta päästä. Lauseet ovat toisinaan turhan pitkiä ja polvei-
levia. Lisäksi teoksen suomennos on ilmeisesti 1900-luvun al-
kupuolelta. Eräät käännöksen sanavalinnat kuten ”agitatsi-
ooni” ovat jo selkeästi vanhentuneita.

JUUSO KOPONEN
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SAAKO LAPSIA VASTAAN 
OSOITTAA MIELTÄ?

Mielenosoitusvapaus on keskeinen  poliittinen perus- ja ih-
misoikeus. Suomen Suuriruhtinaanmaalle 20.8.1905 vahvis-
tettu laki lausunto-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta 
antoi kansalaisille oikeuden edeltäpäin lupaa hankkimatta 
kokoontua keskustelemaan yleisistä asioista tai muussa luval-
lisessa tarkoituksessa.

Nykyisen perustuslain sanamuoto  kokoontumisvapaudesta 
osoittaa jatkuvuutta: ”Jokaisella on oikeus lupaa hankkimat-
ta järjestää kokouksia ja mielenosoituksia sekä osallistua nii-
hin”. Mielenosoitusvapautta suojaavat myös sananvapautta, 
liikkumisvapautta ja yhdistymisvapautta koskevat säännökset 
sekä Euroopan Neuvoston ja YK:n ihmisoikeussopimukset.

Yhden oikeudet voivat joutua ristiriitaan  toisen oikeuksien 
kanssa. Kokoontumislaissa onkin säädetty, että yleinen ko-
kous ja yleisötilaisuus on järjestettävä rauhanomaisesti sekä 
osanottajien tai sivullisten turvallisuutta vaarantamatta ja hei-
dän oikeuksiaan loukkaamatta.

Poliisin väärinkäytökset ovat olleet melko tavallisia. Toisaal-
ta: onko tilanteita, joissa mielenosoitusvapauden rajoittami-
nen on tarpeen?

VESALAN TAPAUS

Helsingin Uutiset otsikoi toukokuussa: ”Koulun kovaäänisis-
tä kaikui Koraanin säkeitä – mielenosoittajat lehahtivat me-
gafoneineen helsinkiläiseen lähiöön”. Lehti kertoo, että hel-
sinkiläisen Vesalan koulun liepeillä järjestettiin keskiviikkona 
mielenilmaus, jossa vastustettiin erityisesti tämän koulun "is-
lamisaatiota".

Opettajat joutuivat valmistamaan oppilaita edessä olevaan. 
” – Onneksi tapahtuma on sujunut rauhallisesti. Koko koulu-
päivän olemme pyrkineet pitämään niin tavanomaisena kuin 
mahdollista.”

Mielenosoitus oli pieni mutta vihamielinen. Sen tarkoitus kai-
kesta päätellen oli pelotella koulun opettajia mutta kenties 

myös oppilaita. Etnisistä puhdistuksista tutulla menetelmäl-
lä ehkä yritetään ajaa lastensa turvallisuudesta huolestuneet 
vanhemmat muuttamaan muualle. 

Poliisi suojasi mielenosoitusta. Vain koulun alueelle tunkeutu-
minen estettiin, mutta mielenosoittajat pääsivät lasten koulu-
tien varrelle. Olisiko poliisi voinut toimia toisin?

LASTEN PERUS- JA IHMISOIKEUDET

Julkisessa keskustelussa vaadittiin mielenosoituksen estämis-
tä, mihin poliisi (ja muutamat mielenosoitusvapauden puo-
lustajat) vastasivat, että mielenosoitus oli kokoontumislain 
mukaisesti ilmoitettu. Mielenosoituksen siirtäminen olisi kui-
tenkin saattanut tulla kysymyksen, varsinkin kun kohteeksi va-
likoituneet tai valikoidut lapset olivat sivullisia ja lisäksi erityi-
sen suojeluksen tarpeessa. 

Jos yleisen kokouksen järjestäminen ilmoitetussa paikas-
sa vaarantaa ihmisten turvallisuutta, aiheuttaa huomattavaa 
haittaa ympäristölle tai vahinkoa omaisuudelle, häiritsee koh-
tuuttomasti sivullisia, poliisi voi yhteyshenkilön kanssa neu-
voteltuaan osoittaa kokouksen siirrettäväksi toiseen, kokouk-
sen tarkoituksen kannalta sopivaan paikkaan. (Kokoontumis-
laki 10§).

Suomea sitovan kansainvälisen lapsen oikeuksia koskevan 
yleissopimuksen perusteella vaikuttaa siltä, että mielenosoi-
tus olisi pitänyt siirtää. Yleissopimus kieltää syrjinnän ja osoit-
taa lapsen oikeuden ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnon-
vapauteen. Lasta on suojeltava kaikelta väkivallalta, välinpitä-
mättömältä kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Valtion tulee suojel-
la pakolaislapsia. Lapsella on oikeus käydä ilmaiseksi perus-
koulua. Valtion on ehkäistävä koulunkäynnin keskeyttämistä.

Suvelassa on jo vaadittu ulkomaalaisperäisten lasten vähen-
tämistä koulusta. Suomen lainsäädäntö ei täysin vastanne 
YK:n ns. rotusortosopimusta.

JUHA KELTTI
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MIKKO SAURIO
NYKYINEN DUUNI: Oluenpanija

SIVIILIPALVELUSPAIKKA: Meilahden kampuskirjasto Terkko

Milloin ja minkä ikäisenä suoritit siviilipalveluksen?
Heinäkuusta 2009 heinäkuuhun 2010. Olin sivarin alkaessa 
20-vuotias.

Kuinka pitkä palvelusaika oli tuolloin? 
12 kuukautta.

Työpaikkasi ja tehtäväsi palvelusaikana? 
Asiakaspalvelija yliopiston lääketieteiden kirjastossa, työ oli 
pitkälti asiakkaiden avustamista.

Mitä olet tehnyt sivarin jälkeen?
Opiskelin teologian kandiksi Helsingin yliopistossa, mutta 
panimoala alkoi näiden opintojen loppuvaiheessa kiinnos-
taa. Kun muutin tuoreen vaimoni kanssa Skotlantiin, suori-
tin alan maisteritutkinnon ja tällä hetkellä olen oluenpanija-
na töissä.

Mitä teet nykyisessä työssäsi? 
Valmistan olutta.

Oliko siviilipalveluksesta sinulle hyötyä? 
Se oli arvokasta työkokemusta.

Mainitse jokin mieleen jäänyt tapahtuma tai sattumus 
siviilipalvelusajalta. 
Jätin sivarikorttini palveluksen päättymistä edeltävänä vii-
konloppuna junaan, ja jouduin käyttämään ison osan viimei-
sestä työpäivästäni sen hakemiseen löytötavaratoimistosta, 
jotta voisin saada siihen palveluksenpäätösleimat.

Onko vakaumuksesi säilynyt? Mitä tekisit, jos nyt 
joutuisit kutsuntoihin? 
Itselläni ei varsinaisesti ollut sen suurempaa vakaumusta. 
Päätös hakea sivariin tuli lähinnä siitä, etten saanut mieluis-
ta palvelusaikaa sekä –ajankohtaa armeijasta, ja koin lopul-
ta mielekkäämmäksi tehdä vuoden töitä kuin olla armeijassa. 
Tekisin edelleen saman päätöksen.

ANNARIINA RANNIKKO

Teologiasta 
oluenpanijaksi 
alaa vaihtanut 

Mikko sylissään 
marraskuussa 
syntynyt tytär 

Carla.
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TOIMINTAKALENTERI
26.6.-7.7. Kansainvälinen Ruokaa ei aseita-leiri Helsingissä 

28.6. Kannelmäen asema: Sitratori
29.6. Kontulan ostari
30.6. Herttoniemen metroasema
3.7. Vuosaari: Mosaiikkitori
4.7. Malmi: Ylä-Malmin tori
6.7. Kallio: Karhupuisto

4.-18.7. Mielenosoitusmatka Skotlannin Coulportin aseistariisumisleirille

14.-16.7. AKL:n infopöytä Ilosaarirockissa Joensuussa

28.-29.7. AKL:n infopöytä Puntala-rockissa Lempäälässä

30.7. AKL:n infopöytä Pax-festareilla Helsingissä

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

SIVARI & 
TOTAALI
2/2004
Lue koko lehti osoitteessa  

antimilitaristi.fi

NATO:n huippukokous ja George W. Bushin 
vierailu Istanbulissa 28.-29.6. nosti Turkissa 
vastalauseiden vyöryn. Päivää ennen 
huippukokouksen alkua vasemmistoryhmien 
laajapohjainen liittouma ja muutamat islamilaiset 
järjestöt mobilisoivat 50 000 mielenosoittajan 
protestin. Huippukokouksen aikana järjestettiin 
myös lukuisia pienempiä mielenosoituksia. 
Poliisi pyrki estämään mielenosoitukset 
ja reagoi niihin väkivaltaisesti. Myös osa 
mielenosoittajista vastasi väkivaltaan.

NATO:n huippukokous 
ja George W. Bushin 
vierailu Istanbulissa 
nosti vastalauseiden 

vyöryn

30-vuotisjuhla- 
konsertin sointuja
 
AKL:n 30-vuotisjuhlakonsertti 29.5. keräsi pienen 
joukon innostuneita osallistujia kulttuuriareena Gloriaan. 
Musisoimassa olivat jyväskyläläinen Puola, Dildo 
Mania Helsingistä ja Porista saapunut yhden miehen 
orkesteri Keuhkot. Musiikillisesti monipuolinen ilta 
oli leppoisa ja hengeltään hyvä. Nähtävillä oli myös 
valokuvanäyttely AKL:n toiminnasta vuosilta 1986–2004.
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