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Monille ihmisille, joille Lippulaulu ei nostata suurta isänmaallis-
ta innostusta rintalastan alle eikä tihkusateessa riippuva siniristi 
kyyneltä silmäkulmaan, on kuluva vuosi voinut tuntua puudut-
tavalta. Suomi 100 -juhliin ei ole voinut jättää menemättä ollen-
kaan, siitä ovat pitäneet huolen sadat teeman alle sullotut ta-
pahtumat, uudet sotia ja “suurmiehiä” käsittelevät kirjat ja elo-
kuvat sekä tietenkin juhlavuoden varjolla markkinoidut kaupal-
liset tuotteet sukkanauhoista suklaarasioihin. Ei olekaan ihme, 
että vuoden 2017 lopun häämöttäessä useamman kuin yhden 
tuttavani suusta on kuulunut puhahdus: “Kohta se on ohi!”

Ennen kuin se on ohi, haluaa Antimilitaristi-lehti kuitenkin sa-
noa sanottavansa keskusteluun. Kun koko vuosi on välillä tuntu-
nut olevan yhtä nationalistis-militaristista itsenäisyyspäivää, on 
nyt tarve ja toisaalta erinomainen mahdollisuus itsenäisyyden 
käsitteen ja sen juhlistamisen tapojen kriittiselle pohdinnalle. 

Näitä aiheita käsiteltiin myös Historioitsijat ilman rajoja -järjes-
tön ja Sadankomitean marraskuun alussa järjestämässä Itsenäi-
syyden äärellä -paneelikeskustelussa, johon palaamme lehden 

Kohta se on ohi!
Suomi 100 -teemaosiossa. Teemasivuilta löytyy myös essee it-
senäisyyspäivän kansalliseksi perinteeksi vakiintuneen Tunte-
mattoman sotilaan tämänvuotisesta uudelleenfilmatisoinnista 
sekä raportti perinteistä poikkeavasta itsenäisyyspäivän vietos-
ta Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen merkeissä. Lehden 
muissa osissa esillä on muun muassa Katalonia, joka tavoitte-
lee sen kaltaista itsenäisyyttä, jota Suomessa tänä vuonna juh-
listetaan, ja jonka itsenäisyysliikkeen keinovalikoimassa aktiivi-
sen väkivallattomuuden keinot ovat olleet paljon esillä.

Tämän lehden kolahdellessa sisään lukijoiden postiluukuista ja 
-laatikoista vuosi on jo lopuillaan, itsenäisyyspäivä ohitettu ja 
Suomi 100 -juhlahumu luultavasti laantumaan päin. Siispä An-
timilitaristin uutena päätoimittajana haluan kiittää edelliset nu-
merot päätoimittanutta Annariina Rannikkoa ja pyytää lukijoil-
ta kärsivällisyyttä Suomi 100 -teeman osalta vielä tämän nume-
ron ajaksi. Rauhallisempaa vuotta 2018!

AKU KERVINEN 
paatoimittaja@antimilitaristi.fi
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Sadankomitean rauhanpalkinnon saa tänä vuonna oululai-
sen Vuolle Setlementin Radinet-hanke. Hankkeessa kehite-
tään Exit-toimintamalli ihmisille, jotka haluavat tukea väkival-
taisesta ääriajattelusta ja -toiminnasta irtautumiseen. Exit-toi-
minta on suunnattu henkilöille, jotka ovat radikalisoituneet 
tai vaarassa radikalisoitua siten, että se voisi johtaa ideologi-
sesti perusteltuun väkivaltaiseen käyttäytymiseen.

”Aikana, jolloin uutisotsikoita hallitsevat terrorismi ja muut 
väkivallan teot, niitä vastaan ehdotetaan helposti viran-
omaisten valtuuksien lisäämistä, esimerkiksi poliisien aseis-
tuksen vahvistamista. Tällaisella toiminnalla ei voida kuiten-

Tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi julistettiin 
ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons). 
Palkinto jaettiin Oslossa 10.12. ICAN on kansainvälinen ydin-
aseiden kieltämisen puolesta työskentelevä kampanjaver-
kosto. Siihen kuuluu järjestöjä ja kansalaisyhteiskunnan toi-
mijoita eri puolilta maailmaa.

ICAN on ollut merkittävässä aloitteellisessa roolissa kansain-
välisen ydinaseet kieltävän sopimuksen aikaansaamisessa. 
Palkintoa myöntäessään Nobel-komitea totesi, että ICAN on 
toimillaan antanut uuden suunnan pyrkimyksille kohti ydin-
aseetonta maailmaa. YK hyväksyi ydinasekieltosopimuksen 7. 
heinäkuuta 2017, ja se avautui allekirjoituksille 20. syyskuuta.

”Palkinto on upea arvonosoitus kansalaisyhteiskunnan pit-
käjänteiselle uurastukselle. ICAN-verkoston toimijat ympäri 

EBCO:n vuoden 2017 raportti julkaistiin 10. joulukuuta. 
Raportissa todettiin aseistakieltäytymisoikeuden etene-
misen ottaneen takapakkia tänä vuonna Euroopassa. Ra-
portin mukaan lyhytkestoisen asevelvollisuuden palaut-
tamista suunnitellaan Kroatiaan. Mikäli aie etenee, pelä-
tään sen saavan aikaan dominoefektin Balkanilla. Georgia 
palautti asevelvollisuuden, josta se luopui vuonna 2016. 
Sveitsissä liittoneuvosto ehdottaa rangaistuksenomaisen 
siviilipalveluksen muuttamista entistä epähoukuttelevam-
maksi.

Raportti osoittaa Venäjän ja Turkin ihmisoikeustilanteiden 
huononemisen. Venäjä kielsi Jehovan todistajien toiminnan 
syyttäen uskontokuntaa ääriryhmäksi. Kiellon jälkeen usei-
den Jehovan todistajien vakaumusta ei ole hyväksytty hei-

SADANKOMITEAN RAUHANPALKINTO 
VÄKIVALTAISISTA ÄÄRILIIKKEISTÄ IRTAUTUVIEN 
TUKIJOILLE

NOBELIN RAUHANPALKINTO YDINASEKIELTOA 
AJAVALLE ICAN-VERKOSTOLLE

VUOSIRAPORTTI:  
ASEISTAKIELTÄYTYMISOIKEUS VASTATUULESSA

maailmaa ovat lobanneet omien maidensa hallituksia sopi-
muksen puolesta”, Suomen ICAN-verkoston toinen koordi-
naattori Kati Juva sanoo.

Ennen ydinasekieltosopimuksen solmimista ydinaseet olivat 
ainoa ja viimeinen joukkotuhoase, jota ei oltu kielletty kan-
sainvälisellä sopimuksella. Kieltosopimuksen allekirjoittavat 
valtiot sitoutuvat ydinaseiden hallussapidon kieltämisen li-
säksi muun muassa siihen, ettei ydinaseita sijoiteta tai säily-
tetä niiden maaperällä.

Suomessa verkoston toimintaa koordinoi ICAN Suomi, johon 
kuuluvat Rauhanliitto, Sadankomitea, Aseistakieltäytyjäliitto, 
Lääkärin sosiaalinen vastuu, Naiset Rauhan Puolesta, Rau-
hanpuolustajat, Tekniikka elämää palvelemaan sekä ydinase-
riisunnasta kiinnostuneita yksityishenkilöitä.

kaan puuttua väkivallan juurisyihin. Sen sijaan resursseja tu-
lee kohdentaa Radinetin kaltaisille aloitteille ja esimerkiksi 
ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön”, sanotaan Sadankomite-
an tiedotteessa.

”Terrorismia tai väkivaltaista ääriajattelua ei voiteta väkivallal-
la. Tarvitaan nykyistä huomattavasti enemmän syrjäytymisen 
vastaista työtä, sillä väkivaltainen toiminta kumpuaa epäoi-
keudenmukaisuuden, osattomuuden ja syrjäytymisen koke-
muksista. Radinetin kaltaiselle toiminnalle on siis valtavasti 
tarvetta”, toteaa Sadankomitean puheenjohtaja Timo Mie-
lonen.

dän hakiessa siviilipalvelukseen ja osa heistä on ryhtynyt to-
taalikieltäytyjiksi. Turkissa ei ole tunnustettu aseistakieltäyty-
misoikeutta ja palvelusta suorittamattomat määrätään tois-
tuvasti maksamaan sakkoja. Vuonna 2016 julistetun hätäti-
lan jälkeen aseistakieltäytyjiä, joilla on yhteyksiä vasemmisto- 
tai kurdiliikkeisiin voidaan pakkorekrytoida asepalvelukseen.

Raportti ottaa huomioon myös Euroopasta turvapaikkaa ha-
keneet aseistakieltäytyjät. Turvapaikkoja on myönnetty eri 
Euroopan maissa ainakin Venäjältä, Syyriasta, Turkista ja Uk-
rainasta paenneille aseistakieltäytyjille.

 
RAPORTTI ON LUETTAVISSA OSOITTEESSA  

WWW.EBCO-BEOC.ORG.
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European Bureau for Conscientious Objection (EBCO) ko-
koontui Nikosiassa Kyproksella marraskuun alussa. Eurooppa-
laisten aseistakieltäytyjäjärjestöjen katto-organisaatiota edus-
ti Aseistakieltäytyjäliiton Esa Noresvuo. Hänet valittiin myös 
järjestön hallitukseen seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Ennen 
häntä EBCO:n Suomen edustajana toimi Jussi Hermaja.

EBCO kampanjoi ja lobbaa europarlamentissa ja Euroopan neu-
vostossa aseistakieltäytymisoikeuden tunnustamisen ja aseista-
kieltäytyjien vapauttamisen puolesta. Järjestö tuottaa vuosittain 
raportin eri Euroopan maiden aseistakieltäytyjien tilanteesta.

Kokous ja sen oheistapahtumat järjestettiin kahtia jaetun 
kaupungin välisellä YK:n valvomalla aselepoalueella. Kyprok-
sen tasavallasta pääsee liikkumaan EU-passilla vapaasti Tur-
kin miehittämän Pohjois-Kyproksen puolelle ja takaisin, mut-
ta kokoukseen osallistuneille pohjoiskyproslaisille ja turkkilai-
sille liikkuminen kaupungin eteläosiin ei ollut mahdollista.

Kokousta isännöivät Gina Chappa Kyproksen tasavallasta ja 
Murat Kanatli Pohjois-Kyproksesta. Heidän edustamansa jär-

EUROOPAN ASEISTAKIELTÄYTYJÄT  
KOOLLA NIKOSIASSA

jestö ajaa aseistakieltäytyjien etuja ja toimii Kyproksen demi-
litarisoinnin puolesta. Asevelvollisuutta toteutetaan aselepo-
rajan molemmin puolin. Etelässä on käytössä pituutensa puo-
lesta rangaistuksenomainen siviilipalvelus, joka toimii puolus-
tusministeriön alaisuudessa. Pohjoisessa ei ole vielä aseista-
kieltäytymisoikeutta, mutta parlamentissa on käynnissä sivii-
lipalvelusjärjestelmän valmistelutyö. Vastaavaa edistystä on 
vaikea uskoa tapahtuvan tämän hetken manner-Turkissa.

Kokouksen osallistujat tutustutettiin paikalliseen kulttuurin 
etenkin rauhantyön näkökulmasta. Puskurivyöhykkeellä si-
jaitsee keskinäisen dialogin ja yhteisen toiminnan tila Home 
for co-operation. EBCO:n vierailun aikana siellä valmisteltiin 
vuosittaista rajoja rikkovaa taidefestivaalia. Eri puolilla Niko-
siaa toimii useita rauhanprojekteja. Chappan ja Kanatlin ryh-
mä järjestää vuosittain jossain päin Nikosiaa antimilitaristisen 
kadunvaltauksen, johon osallistuu satoja ihmisiä vaatimaan 
Kyproksen yhdistymistä ja demilitarisointia.

SEURAAVA EBCO:N HALLITUKSEN KOKOUS JÄRJESTETÄÄN 
BRYSSELISSÄ MAALISKUUSSA 2018.
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Turkin hallitus antoi 22. kesäkuuta uuden asetuksen, joka 
mahdollistaa ”terroristijärjestöihin” kuuluneiden tai sellaisiin 
yhteyksissä olevien välittömän määräämisen sotilaspalveluk-
seen. Sotilaspalveluslakiin lisättävän asetuksen mukaan “ne, 
jotka ovat jäseniä tai yhteydessä terroristijärjestöihin tai val-
tion kansallista turvallisuutta vastaan toimiviin järjestöihin … 
otetaan aseisiin (lähetetään suorittamaan sotilaspalvelusta).”

Joidenkin arvioiden mukaan uusi asetus kohdistuu aikaisem-
pien hätätilasetusten perusteella viroistaan erotettuihin val-
tion työntekijöihin, kuteen poliisiin. Toisten mukaan taas ase-
tuksen epämääräinen sanamuoto asettaa kaikki asepalvelus-
ta suorittamattomat poliittiset toisinajattelijat vaaraan.

Turkkilainen ihmisoikeusjuristi ja WRI:n hallituksen jäsen Hu-
lya Ucpinar toteaa, että asevelvollisuutta käytetään pelotte-
lukeinona poliittisia toisinajattelijoita kohtaan.

Ucpinar sanoo, että että aikaisempien asetusten perusteella 
erotetut ovat uuden asetuksen ensisijainen kohde. Kuitenkin, 
hän lisää, on selvää että asetuksen kohteena ovat kaikki po-
liittiset toisinajattelijat.

Ucpinar mukaan hallitus saattaa lisätä kutsuntakarkurei-
hin kohdistuvaa valvontaa, minkä seurauksena sekä karkuri-
en että aseistakieltäytyjien tilanne saattaa muuttua vaikeam-
maksi.

Aseistakieltäytyjien yhdistyksessä toimiva lakimies Davut Er-
kan korostaa hallituksen mielivaltaista toimintaa poliittisia 
vastustajia kohtaan hätätilalain aikana. Tämä tarkoittaa sitä, 
että uuden asetuksen perusteella käytännössä kaikki poliit-
tiset toisinajattelijat voidaan yhdistää terroristijärjestöihin il-
man mitään kunnollista oikeusprosessia ja näin ollen saattaa 
pakkovärväyksen kohteeksi.

Erkan sanoi, että kurdijärjestöihin tai vasemmistolaisiin jär-
jestöihin kuuluvat aseistakieltäytymisjulistuksen tehneet hen-
kilöt saattavat joutua asetuksen kohteeksi. Hallitus saattaa 
yhdistää heidät järjestöihin mielivaltaisesti ja saattaa heidät 
pakkovärväyksen kohteeksi. Asetuksen toimeenpano riippuu 
puolustusministeriön asettamista yksityiskohtaisista säädök-
sistä.

(CO-UPDATE 94, MAY-OCTOBER 2017)

UUSI ASETUS UHKAA 
ASEISTAKIELTÄYTYJIÄ 
TURKISSA

Aseistakieltäytyjät Noa Gur Golan ja Hadas Tal vangittiin jäl-
leen lokakuun lopussa Israelissa asepalveluksesta kieltäyty-
misen johdosta.

19-vuotias Noa Gur Golan oli viettänyt jo tähän mennessä 87 
päivää vankeudessa. Nyt hän sai 30 päivän tuomion. 18-vuo-
tias Hadas Tal sai taas kymmenen päivää aikaisemmin istu-
mansa 50 päivän päälle.

Hadas Tal kirjoitti kieltäytymisilmoituksessaan:

"Kieltäydyn palvelemasta Israelin armeijassa, joka on väkival-
tainen sotilaallinen rakenne ja jota vastustan voimakkaasti... 
Kieltäydyn osallistumasta mihinkään järjestöön, joka edus-
taa väkivaltaa ja toimii väkivaltaisesti, minkä johdosta haluan 
huomauttaa, että yhtä hyvin kieltäytyisin palvelemasta missä 
tahansa armeijassa."

Toisessa lausunnossaan hän sanoi: "On tärkeää, ettei tämä 
järjestelmä saa jatkua ilman vastarintaa. Ennen minua van-
kilassa istuneet kieltäytyjät eivät saaneet miehitystä loppu-
maan, mutta teoillamme on suuri merkitys - ne lisäävät tietoi-
suutta ja aikaansaavat julkista keskustelua."

Jouduttuaan viimeksi aseistakieltäytyjien tutkintakomitean 
eteen Noa Gur Golan kirjoitti Facebookissa:

"Olen menossa vankilaan neljännen kerran, sillä tiedän teh-
neeni oikein silloinkin, kun piikkilanka-aidat näyttävät uhkaa-
vilta ja muistuttavat minua siitä että olen vankilassa. Tiedän, 
että jos minulla on etuoikeus ja voimaa sanoa ei, velvollisuu-
teni on tehdä niin ja aion täyttää sen."

Kaksi vuosikymmentä vangitsemisensa jälkeen turkkilainen 
aseistakieltäytyjä Osman Murat Ülke määrättiin saapumaan 
poliisiasemalle, kun Bilecikin maakunnan syyttäjä avasi uu-
delleen jutun häntä vastaan. Ülke oli ensimmäinen Turkissa 
pidätetty aseistakieltäytyjä. Hän poltti kutsuntamääräyksensä 
Izmirissä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa 1.9.1995, ja seu-
raavien vuosien aikana hänet pidätettiin ja vangittiin useita 
kertoja aseistakieltäytymisen johdosta. Prosessi johti myös 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle tehtyyn valitukseen. 
Tuomioistuimen päätös tammikuussa 2007 oli Ülkelle voitol-
linen. Syytteistä ei ole kuitenkaan luovuttu.

(WAR RESISTERS´ INTERNATIONAL)

OSMAN MURAT ÜLKE:  
KAKSI VUOSIKYMMENTÄ 
VAINOA

NOA GUR GOLANILLE JA 
HADAS TALILLE  
UUSI TUOMIO ISRAELISSA
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Georgialainen poliittinen puolue on perustanut kirkon aut-
taakseen asevelvollisia välttämään sotilaspalveluksen

Georgian lainsäädännön mukaan uskonnollisissa järjestöis-
sä palvelevat papit on vapautettu pakollisesta sotilaspalve-
luksesta. Poliittinen puolue Girchi rekisteröi ”Georgian kristil-
lis-evankeelisen protestanttisen biblikaalisen vapauskirkon” 
maaliskuussa ja sen jälkeen sillä on ollut valtion valtuutus ni-
mittää henkilö papiksi. Girchin johtaja Iago Khvichia sanoi: 
"Näin ollen, jos [kyseinen] henkilö värvätään yhä armeijaan, 
kyseessä on hänen oikeuksiensa selkeä ja räikeä loukkaus." 
Khvichia lausui myös, että puolueen jäseneksi "ei voi liittyä 

Venäjän federaation korkein tuomioistuin kielsi Jehovan to-
distajien toiminnan Venäjällä sillä perusteella, että kyseessä 
on ”ekstremistinen” järjestö. Lakkauttamispäätös, joka teh-
tiin 20. huhtikuuta ja vahvistettiin 17. heinäkuuta 2017, tar-
koittaa sitä että Jehovan todistajien hallinnollinen keskus ja 
kaikki 395 alueellista organisaatiota lakkautetaan ja valtio 
voi takavarikoida niiden omaisuuden. Päätös vaikuttaa kym-
meniin tuhansiin ihmisiin, mukaan lukien Jehovan todistajiin 
kuuluviin aseistakieltäytyjiin.

Päätöksen mukaan jokainen joka kiellosta huolimatta ilmoit-
taa olevansa Jehovan todistaja, voi joutua rikossyytteiden 
kohteeksi ja saada enimmillään 12 vuoden tuomion.

Tuoreita esimerkkejä ovat aseistakieltäytyjät Avel Lukin, Da-
mir Galejev ja Jevgeni Vladimirov, joilta on evätty mahdol-
lisuus suorittaa siviilipalvelusta uskonnollisen vakaumuksen-
sa johdosta.

YK:n ihmisoikeusvaltuutettu antoi syksyllä raporttinsa ihmis-
oikeustilanteesta Krimillä ja Sevastopolin kaupungissa Venä-
jän kaapattua alueen haltuunsa helmikuussa 2014. Raportis-
sa kiinnitetään huomiota myös asevelvollisuuden aiheutta-
miin ihmisoikeusongelmiin.

Krimin asukkaat ovat olleet Venäjän asevelvollisuuden koh-
teena sen jälkeen, kun Venäjän federaatio miehitti alueen. Ih-
misoikeusvaltuutetun mukaan useat Krimin tataarit ovat läh-
teneet alueelta välttääkseen armeijapalveluksen eivätkä voi 
nyt palata alueelle, koska joutuisivat syytteeseen sotilaskar-
kuruudesta. Raportissa mainitaan myös Venäjän armeijassa 
palvelemasta kieltäytynyttä Krimin asukasta vastaan nostet-
tu rikosjuttu.

Raportissa todetaan, että kansainvälisen humanitaarisen lain 
perusteella miehitysvalta ei saa pakottaa miehitetyn alueen 

PUOLUE AUTTAA SOTILASPALVELUKSEN 
VÄLTTÄMISTÄ GEORGIASSA

JEHOVAN TODISTAJIEN KIELTÄMINEN  
VAIKUTTAA ASEISTAKIELTÄYTYJIIN VENÄJÄLLÄ

ASEVELVOLLISUUTTA KRIMILLÄ
asukkaita sotilaspalvelukseen tai painostaa heitä värväyty-
mään vapaaehtoisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 
asevelvollisuuden toimeenpaneminen Krimillä rikkoo huma-
nitaarista lakia.

Raportissa kerrotaan myös Jehovan todistajasta, jolle kri-
miläinen kutsuntalautakunta kertoi 9. kesäkuuta, että hänellä 
on mahdollisuus hakeutua siviilipalvelukseen vain, mikäli hän 
vaihtaa uskontoaan. Päätös on seurausta Venäjän korkeim-
man oikeuden päätöksestä kieltää Jehovan todistajat ”ääri-
järjestönä”.

(CO-UPDATE 94, MAY-OCTOBER 2017)

Tshuvassian tasavallan kutsuntalautakunta hylkäsi 18-vuoti-
aan Jehovan todistajiin kuuluvan aseistakieltäytyjän Avel Lu-
kinin siviilipalvelushakemuksen 12.5.2017. Shumerlyan alue-
oikeus hylkäsi Lukinin päätöksestä tekemän valituksen 4. hei-
näkuuta. Lukinin palvelukseenastumismääräyksestä ilmenee, 
että siviilipalvelushakemuksen hylkääminen on seurausta 
korkeimman oikeuden päätöksestä. Huhtikuussa 2017 kah-
den Jehovan todistajiin kuuluvan aseistakieltäytyjän, Damir 
Galejevin ja Jevgeni Vladimirovin, siviilipalvelushakemukset 
hylättiin kutsuntalautakunnassa samasta syystä. Lautakunta 
määritti heidät ”ekstremisteiksi” Jehovan todistajiin kuulumi-
sen johdosta.

fasisti eikä homofobinen tai ksenofobinen henkilö. Jäsenen 
velvollisuus on levittää vapauden ajatusta yhteiskunnassa."

Girchi-puolue vastustaa asevelvollisuutta ja käyttää hyödyk-
seen Georgian lainsäädännössä olevaa porsaanreikää. Sen 
jäsen Nika Oboladze sanoo: "Olemme nähneet tämän mah-
dollisuuden ja käytämme sitä hyväksemme." Georgian ar-
meija ei ole tyytyväinen lakiin. Armeijan edustaja kertoi Ne-
gazeti-uutissivustolle: "Mikäli lakia ei muuteta, ei ole mah-
dollista värvätä asevelvollisia."

(CO-UPDATE 94, MAY-OCTOBER 2017)
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Aseistakieltäytymisoikeuden tunnustaminen saattaa olla as-
keleen lähempänä Etelä-Koreassa. Lisää aseistakieltäytyjiä 
on todettu syyttömiksi aluetuomioistuimissa. Ihmisoikeus-
ryhmät ovat painostaneet hallitusta ja presidentti Moon Jae-
inia, joka vaalikampanjansa aikana lupasi luoda vaihtoehtoi-
sen siviilipalveluksen, toteuttamaan aseistakieltäytymisoi-
keuden.

Daegun alueoikeuden Gimcheonin osasto totesi syyttömäksi 
8. kesäkuuta kolme aseistakieltäytymisestä syytettyä miestä. 
Tämän päätöksen jälkeen Etelä-Korean tuomioistuimet ovat 
vapauttaneet vuoden aikana syytteistä jo 13 aseistakieltäyty-
jää. Joidenkin mielestä vapauttavat päätökset ovat alioikeuk-
sien tuomarien viesti korkeimmalle oikeudelle, joka on lykän-
nyt aseistakieltäytymistä koskevien päätösten antamista sekä 
hallitukselle, joka on ollut vastahakoinen luomaan vaihtoeh-
topalvelusjärjestelmää.

Kansainvälisenä aseistakieltäytyjäpäivänä 15.5. joukko aseis-
takieltäytyjiä ja Amnesty Internationalin aktivisteja järjes-
ti Soulissa mielenosoituksen, jossa vaadittiin hallitusta ryh-
tymään tarvittaviin toimiin lain muuttamiseksi niin pian kuin 
mahdollista. Tapahtuman aikana aseistakieltäytyjät lukivat 
julkilausumansa, vaativat politiikan muutosta ja järjestivät esi-
tyksen, jossa astuivat kahlittuna valevankilaan.

ASEISTAKIELTÄYTYMISOIKEUS  
ETENEE ETELÄ-KOREASSA

Kesäkuussa maan kansallinen ihmisoikeuskomitea kehot-
ti puolustusministeriä ryhtymään pikaisesti toimenpiteisiin 
vaihtoehtopalveluksen luomiseksi, jotta aseistakieltäytyjiin 
kohdistuvat loukkaukset vältettäisiin. Se viittasi kehotukses-
saan sekä YK:n ihmiskomitean suosituksiin että Etelä-Korean 
asukkaiden muuttuneisiin mielipiteisiin. Komitean teettämän 
mielipidekyselyn mukaan 46 % korealaisista kannatti vaihto-
ehtopalvelusjärjestelmää vuonna 2016. Vuonna 2005 sitä oli 
kannattanut vain 10 %.

Kansallinen ihmisoikeuskomitea painotti myös, että aseista-
kieltäytyjien vakaumuksia mahdollisesti tutkimaan asetetta-
van lautakunnan tulee toimia oikeudenmukaisesti eikä sen 
tule toimia puolustusministeriön tai armeijan värväysorgani-
saation alaisuudessa.

Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuskomitea on myös 
todennut useaan otteeseen, että Etelä-Korean kyvyttömyys 
tunnustaa aseistakieltäytymisoikeutta merkitsee ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnonvapauden rikkomista.

Lisäksi ryhmä aseistakieltäytyjiä on voittanut armeijan värväy-
sorganisaatiota vastaan nostamansa oikeusjutun. Soulilainen 
tuomioistuin totesi 3. toukokuuta, ettei värväysorganisaatio 
saa laittaa aseistakieltäytyjien henkilökohtaisia tietoja kutsun-
takarkureiden nimien joukkoon. 116:n aseistakieltäytyjän ni-
met ovat olleet värväysorganisaation nettisivulla joulukuus-
ta 2016 alkaen.

Ratkaisussaan tuomioistuin totesi, että henkilökohtaisen in-
formaation julkaiseminen aiheuttaa "peruuttamatonta ja vä-
litöntä" haittaa asianosaisille ja niiden poistaminen on välttä-
mätöntä lisähaitan ehkäisemiseksi. Korean Times -lehti kui-
tenkin kertoo, että kyseessä on vain väliaikainen ratkaisu, 
joka on voimassa vain virallisen oikeudenkäynnin alkamiseen 
saakka.

(CO-UPSATE MAY-OCTOBER 2017) 
KUVA: WIKIPEDIA COMMONS

AKL:N UUSI HALLITUS
Syysliittokokous valitsi 19.11.  
Aseistakieltäytyjäliiton hallitukseen  
Anton Aaltosen, Henri Hellénin,  
Joni Kalliomäen, Matias Kaskiluodon,  
Meena Lindroosin, Aino Nevalan,  
Iikka Partisen, Tiia Sainion, Muhammed Shiren, 
Elsa Taurian, Nelli Tolosen ja Tuuli Vuoren.

Aseistakieltäytyjäliiton korealainen 
sisarjärjestö World Without War

— 8 —

• UUTISET •



Jussi Niinistö kommentoi siviilipalvelusta Helsingin Sanomi-
en mielipidepalstalla 11.11. Hän pitää "erityisen ongelmalli-
sena nykyisen lain tarjoamaa rajoittamatonta mahdollisuutta 
asepalveluksesta kieltäytymiseen myös silloin, kun asevelvol-
lisia tarvittaisiin tosi toimiin".

Aseistakieltäytymisoikeus sodan aikana tunnustettiin Suo-
messa vasta vuonna 2008. Muutos toteutettiin, kun YK:n ih-
misoikeuskomitea oli todennut, että rajatessaan aseistakiel-
täytymisoikeuden vain rauhan aikaan Suomi rikkoo YK:n kan-
salais- ja poliittisia oikeuksia koskevaan yleissopimukseen si-
sältyvää vakaumuksen suojaa. Tämän oikeuden poistaminen 
merkitsisi siis sopimuksen rikkomista. Oikeus kieltäytyä aseis-
ta sodan aikana ei tälläkään hetkellä ole rajoittamaton, vaan 
kriisin aikana siviilipalvelukseen hakevat voidaan lain mukaan 
määrätä vakaumuksentutkintalautakunnan käsiteltäväksi.

Lisäksi Niinistö haluaa kytkeä siviilipalveluksen kriisivalmiste-
luihin. Tällainen muutos vaarantaisi siviilipalveluksen aseman 
vakaumuksellisille aseistakieltäytyjille sopivana palvelusmuo-
tona. Siviilipalvelus on kuitenkin olemassa nimenomaan hei-
tä varten. Suomea sitovien kansainvälisten ihmisoikeussopi-
musten pakkotyön kiellon perusteella muita kuin vakaumuk-
sen perusteella kieltäytyneitä ei sellaiseen edes voi määrätä. 
Niinistön ehdotuksen toteuttaminen johtaisi myös erittäin to-
dennäköisesti totaalikieltäytyjien määrän voimakkaaseen li-
sääntymiseen.

Tällä hetkellä siviilipalveluksen voi suorittaa monenlaisis-
sa palveluspaikoissa ja yhteiskuntaa hyödyttävissä tehtävis-
sä. Niinistön mainitsemat "turvallisuudesta vastaavat viran-
omaiset" voivat tarjota nytkin palveluspaikkoja. Niiden tarjo-
amien palveluspaikkojen määrä on kuitenkin varsin vähäinen, 
mikä kertonee siitä ettei sivareiden laajamittaiselle palvele-
miselle niissä ole nähty tarvetta. Varsin järjettömältä vaikut-
taa Niinistön ajatus, että palveluspaikkojen ja erilaisten pal-

SOTAMINISTERIN 
SIVARIKOMMENTEISTA

velustehtävien määrän voimakas rajaaminen motivoisi siviili-
palvelusmiehiä.

Niinistön ehdotuksen taustalla on halu vähentää viime vuo-
sina kasvanutta reservinkieltäytyjien määrää. Täydennyspal-
veluksen pidentämisen sijasta kaikille reservinkieltäytyjille 
pakollinen velvollisuus osallistua tarpeettomaan täydennys-
palvelukseen tulee poistaa. Tällä hetkellä täydennyspalvelus 
kestää käytännössä viisi päivää.

Oikeassa Niinistö on toki siinä, että siviilipalveluslaki on vii-
mein saatava vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Sekä YK:n 
ihmisoikeuskomitea että ihmisoikeusneuvosto ovat vaatineet 
Suomea lyhentämään siviilipalveluksen rangaistuksenluon-
teista kestoa. Asialle ei ole tehty mitään. Rauhanaikana pal-
veluksesta vapautettujen Jehovan todistajien erityiskohtelua 
ei ole laajennettu koskemaan muita vakaumuksia ihmisoike-
uskomitean vaatimuksista huolimatta.

Viime kädessä Suomen tulee luopua pakollisesta siviilipalve-
luksesta ja vapauttaa aseistakieltäytyjät palveluksesta, kuten 
valtaosa maailman maista on tehnyt. Näin toimitaan käytän-
nössä mm. Norjassa ja Ruotsissa.

TYÖRYHMÄ KOOLLE

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti Niinistön ministeriölle lähet-
tämän kirjeen perusteella työryhmän käsittelemään siviilipal-
veluslain muutostarpeita. Aseistakieltäytyjäliitto on edustet-
tuna työryhmässä. Se tulee toimimaan aktiivisesti, jotta Nii-
nistön ideologisperusteisten heikentämisesitysten sijasta 
ryhmän toiminnassa keskeiseen asemaan nousevat palvelus-
ajan ja totaalikieltäytyjien vapausrangaistusten kaltaiset to-
delliset epäkohdat, joihin YK:n ihmisoikeuselimet ovat tois-
tuvasti kiinnittäneet huomiota.
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”Mitä merkitsee 

Suomen itsenäisyys 

niille ryhmille, joiden  

arjessa itsenäisyys  

ei ole näkynyt  

vapauksien muodossa?"  

- Maryan Abdulkarim

Suomi 100 -juhlahumun keskellä Sadankomitea ja Historioitsijat ilman rajoja  
–järjestö järjestivät paneelikeskustelun otsikolla Itsenäisyyden äärellä – 

kriittisiä näkökulmia Suomen itsenäisyyden juhlintaan. Paneeli pidettiin 3.11.2017 
Helsingissä Työväenliikkeen kirjastossa osana Stadin työväenkirjallisuuspäiviä. 

1800-luvulta 1980-luvulle Suomen valtion romaneihin koh-
distama sorto on vaikuttanut romanien suhtautumiseen Suo-
men itsenäisyyteen ja siihen mitä hetkiä Suomen historiassa 
pidetään muistelemisen arvoisina, muistutti Päivi Majaniemi. 
Hänen mukaansa valtiovallan suojelus toteutui romaneille to-
den teolla ensimmäisen kerran vasta toisen maailmansodan 
aikaan, kun Suomen romaneita ei luovutettu Saksaan keski-
tysleireille. Tämän tapaiset hetket hän koki itsenäisyyden tär-
keimmäksi anniksi.

KENEN POLITIIKKAA?

Paneelissa pohdittiin myös, kenen politiikkaa itsenäisyy-
den juhlinta Suomessa tänä päivänä on ja kuka siitä jää pois. 
Abdulkarim piti sinänsä positiivisena Suomen itsenäisyyttä eli 
tällä maa-alueella asuvien ihmisten mahdollisimman suurta 
itsemääräämisoikeutta omaan elämäänsä. Samalla hän pe-
räänkuulutti ihmisten vapauksien laajentamista täällä kansal-
lisvaltion rajojen sisällä.

Majaniemi toi esiin ajatuksen vähemmistöistä suomalai-
suuden peileinä ja kysyi, missä ovat Suomen itsenäisyyden 
100-vuotisjuhlinnassa olleet esimerkiksi saamelaiset tai ta-
taarit. Hän totesi Suomen vapauden olevan hieno asia, mut-
ta kehotti pohtimaan, että mistä me itse asiassa olemme va-
paita, ja ketä varten ja kenen kanssa. Hän toivoi, että itsenäi-
syyden juhliminen voisi olla pieni yhtenäisyyden hetki, johon 
kaikki Suomessa asuvat voisivat osallistua. 

Keskusteluissa nousivat esiin itsenäisyyden juhlimisen toistu-
vat aikatilat, myytit ja kertomukset, joista tuoreena esimerk-
kinä äärioikeistolaisten tahojen tänäkin vuonna järjestämä 
612-marssi Helsingissä. Nyyssönen arveli, että Majaniemen 
haikailema yhtenäisyyden hetki on ehkä mahdoton saavut-

EROJEN JA  
YHTENÄISYYDEN  

ÄÄRELLÄ

Yksi mahdollinen vaihtoehto  
Suomen itsenäisyyspäiväksi olisi ollut 

4.12.1917, jolloin Suomen senaatti 
antoi esityksen itsenäisyydestä.

Keskustelun juonsi AKL:n puheenjohtaja Ruka Toivonen, ja 
panelisteina olivat kansalaisaktivisti Maryan Abdulkarim, Päi-
vi Majaniemi Suomen Romaniyhdistyksestä, politiikan histori-
an tutkija ja dosentti Heino Nyyssönen sekä Minna Vähäsalo 
Sadankomiteasta. Paneelin avasi Nyyssönen alustuksellaan 
kansallispäivistä ja suomalaisen itsenäisyyspäivän historiasta. 

Nyyssösen mukaan maailman maiden joukossa kansallispäi-
vän liittäminen itsenäisyyden saavuttamiseen ei ole itsestään 
selvää, sillä kansallispäivien kirjo on hyvin moninainen. Itse-
näisyyden alkuvaiheissa joulukuun kuudennen kanssa kilpai-
li myös 16.5., joka oli sisällissodan valkoisen osapuolen voi-
tonparaatin vuosipäivä. Nyyssönen päätti alustuksensa leik-
kimieliseen esitykseen kansallispäivän siirtämisestä kesäkuun 
21. päivään, jolloin vuonna 1917 eduskunta hyväksyi tasaval-
talaisen hallitusmuodon. Toiveena olisi, että kansallispäivän 
juhlistamisesta juhannuksen alla tulisi oikea karnevaali.

Aluksi Ruka Toivonen kysyi panelisteilta, miksi Suomen itse-
näisyyspäivän juhliminen saa sellaisia muotoja kuin saa. Min-
na Vähäsalo arvioi sisällissodan varjon ja kansankunnan kah-
tiajakautumisen vaikuttaneen siihen, että itsenäisyyden alku-
vuosikymmenet ovat jääneet sivuun ja juhlinnassa on keski-
tytty talvi- ja jatkosotaan ja militaristiseen painotukseen. 

Maryan Abdulkarim huomautti, että kansallisvaltiota on käy-
tetty myös eri ihmisryhmien ulossulkemiseen. Hänen mukaan-
sa keskeistä on miettiä itsenäisyyttä vapauden näkökulmasta: 
”Mitä merkitsee Suomen itsenäisyys niille ryhmille, joiden ar-
jessa itsenäisyys ei ole näkynyt vapauksien muodossa? Mitä 
merkitsee Suomen itsenäisyys vaikkapa romaniväestölle, mitä 
se merkitsee saamelaisille, mitä se merkitsee muille vähem-
mistöille, joita itsenäisyys ei ole koskaan suojellut eikä tuonut 
yhdenvertaiseen asemaan suomalaisessa yhteiskunnassa?”
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taa, mutta asiasta on tärkeää keskustella, koska siten puut-
teet ihmisten välisessä yhtenäisyydessä paljastuvat.

Useissa yleisökommenteissa pidettiin itsenäisyyspäivää tie-
tyn kansanosan ja lähinnä oikeiston juhlapäivänä, johon kaik-
ki eivät aidosti osallistu. Pohdittiin myös, onko itsenäisyys-
päivän juhlinta luokkapolitiikkaa, jonka tarkoitus on piilottaa 
luokkaeroja yhtenäisen kansallistunteen taakse.

VÄRITÖN, HAJUTON JA MAUTON HISTORIA

Paneelissa kiinnitettiin huomiota myös siihen, miten tilaisuus 
itse oli järjestäytynyt. Maryan Abdulkarim nosti esiin sen, että 
historiaa länsimaissa kertovat yleensä valkoiset miehet ja his-
toria esitetään ”värittömänä, hajuttomana ja mauttomana” 
faktatietona, jonka takana ei ole ideologiaa tai poliittista va-
kaumusta. Tässäkin paneelissa alustuksen historiasta piti val-
koinen toimintakykyiseltä vaikuttava mieshenkilö, ja sitä istui-
vat kommentoimassa naisoletetut, joiden annettu rooli tun-
tui olevan asioiden lähestyminen tunteen kautta. Abdulkarim 
kysyikin, voisivatko hän ja muut panelistit alustuksen jälkeen 
antaa mitään sellaista informaatiota, mitä ei pidettäisi naisten 
mielipiteenä tai jollakin tapaa värittyneenä.

Abdulkarimin huomio kirvoitti tilanteessa paljon keskustelua 
panelistien rooleista ja rodullistamisesta. Keskustelunavausta 
pidettiin turhana ihmisten lokeroimisena ja lokeroon asettu-
misena tai jopa provokaationa, toisaalta tarpeellisena huomi-
ona ihmisten välisistä valtarakenteista.

DEMOKRATIAA JA SANKAREITA, RAUHAA JA VAPAUTTA

Loppukommenteissaan panelistit kertoivat vielä ajatuksiaan 
siitä mitä itsenäisyyspäivänä olisi syytä juhlia. Heino Nyyssö-
nen totesi alussa tekemänsä esityksen hengessä, että Suo-
men kansallispäivänä kannattaisi juhlia nimenomaan tasaval-
taa ja demokratiaa.

Päivi Majaniemi palasi aiemmin esittämäänsä teemaan ja kai-
pasi itsenäisyyden juhlintaan yhteisiä sankareita, joihin eri ih-
misryhmät Suomessa voisivat eroista huolimatta samaistua.

Minna Vähäsalo tunnusti kuuluvansa ihmisiin, jotka eivät eri-
tyisemmin juhli itsenäisyyspäivää. Hän on viettänyt viime 
vuosina itsenäisyyspäivät rauhanliikkeen toiminnassa ja hä-
nen mielestään rauha onkin sopiva aihe juhlia itsenäisyyspäi-
vää. Majaniemen mainitsemien sankarien joukkoon hän kai-
pasi monipuolisesti erilaisia ihmisiä sekä Suomen historian 
aseistakieltäytyjiä.

Maryan Abdulkarim piti rauhaa hyvänä juhlimisen aiheena, 
mutta tarkensi tarkoittavansa sillä aktiivista rauhaa, joka ei ole 
pelkkää sodan poissaoloa ja sitä ettei ihmisiä ammuta Suo-
messa kadulle, vaan yksilöiden vapautta päättää arjessaan 
omasta kohtalostaan ja tehdä valintoja elämäänsä liittyen. 
Tässä mielessä Suomessa ei hänen mukaansa vallitse rauha, 
sillä osa ihmisistä on työnnetty marginaaliin vailla mahdolli-
suutta tehdä itseään koskevia päätöksiä.

AKU KERVINEN, KUVA: WIKIMEDIA COMMONS
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"Taistelu  

ylivoimaista vihollista 

vastaan kuuluu 

suomalaisen kansallisen

identiteetin 

peruskuvastoon. 

Suomalaiskansallisessa 

kuvastossa talvi- ja

jatkosota asemoituvat 

lähes kansalliseksi 

alkumyytiksi."

Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlavuoden odotetuin 
kotimainen elokuva on varmastikin Aku Louhimiehen ohjaa-
ma Tuntematon sotilas. Elokuva on jo kolmas elokuvasovitus 
Väinö Linnan samannimisestä romaanista.

Romaanista ja siitä tehdyistä elokuvista on tullut tärkeä osa 
suomalaista kulttuuria. Niiden voisi myös ajatella olevan jon-
kinlaisia isänmaallisuuden symboleja. Esimerkiksi itsenäisyys-
päivänä televisiosta näytetään usein Edvin Laineen Tuntema-
ton sotilas vuodelta 1955.

Tässä on eräänlaista historian ironiaa. Alun perin Väinö Lin-
nan romaani koettiin lähes epäisänmaallisena, koska siinä ku-
vattiin sotaa yksittäisten sotilaiden näkökulmasta realismiin 
pyrkien. Linna ei kunnioittanut upseeriston jakamia fantasioi-
ta Suur-Suomesta eikä myöskään uusintanut runebergiläistä 
kuvitelmaa isänmaan puolesta mieluusti uhrautuvasta sanka-
rista. Linnan henkilöhahmot ovat realistisempia. Monet heis-
tä pelkäävät ja kaikki ovat ihmisinä epätäydellisiä – usein eri-
tyisesti ne, jotka eivät pelkää.

TUNTEMATON SOTILAS 
JA SOTA KANSALLISENA 

ALKUMYYTTINÄ

Hyväntahtoinen kokonaisturvallisuus- 
tutti katseli heitä.
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Historialliset elokuvat kertovat aina paitsi kuvaamastaan aika-
kaudesta, myös omasta ajastaan. Näin on myös uuden Tun-
temattoman sotilaan laita. Siinä missä aiemmat elokuvaversi-
ot ja Linnan romaani keskittyivät vain rintaman kuvaamiseen, 
on Louhimies ottanut mukaan myös kotirintaman. Kontrasti 
sodan raakuuden ja normaalielämän välillä korostuu äärim-
milleen, kun Eero Ahon näyttelemän Rokan kaltainen rinta-
maoloissa tunteeton tappokone nähdään kotioloissa rakas-
tavana ja huolehtivana perheenisänä.

Monien sotaelokuvien ongelmana on, etteivät ne kykene vä-
littämään sodan tylsyyttä. Tämä on myös Aku Louhimiehen 
elokuvan ongelma. Todellisuudessa sota on erityisesti ase-
masotavaiheessa jotain aivan muuta kuin jatkuvaa pauketta 
ja räiskettä. Se on ennen kaikkea odottelua kurjissa olosuh-
teissa.

Uudessa Tuntemattomassa sotilaassa sodan tämän puolen 
kuvaaminen jää aiempaakin vähemmälle. Elokuva on toimin-
nallinen ja keskittyy juuri taistelujen kuvaamiseen. Nämä koh-
taukset ovat visuaalisesti näyttäviä ja ääniteknisesti erittäin 
hyvin toteutettuja. 

Toisaalta taistelukohtausten määrän vuoksi erään iltapäivä-
lehden haastattelemat sotaveteraanit eivät olleet uudesta 
elokuvaversiosta erityisen innoissaan. Se ei vastannut heidän 
kokemustaan sodan todellisesta luonteesta eikä näyttäviin 
taistelukuvauksiin keskittymällä onnistunut välittämään rea-
listista kuvaa sodasta. Tämän lisäksi sotaveteraanit ihmette-
livät, eikö Suomen historiasta löydy muita elokuvan aiheita 
kuin sota.

Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas onnistuu kuitenkin sii-
nä, missä hyvän sotaelokuvan mielestäni pitääkin onnistua: 
Se onnistuu näyttämään sodan raakuuden. Eräät Terrence 
Malickin elokuvista lainatut tehokeinot vielä vahvistavat ja al-
leviivaavat tätä viestiä.

Hieman paradoksaalisesti sotaelokuvissa on usein myös jo-
tain hyvin pasifistista. Esimerkiksi itse aseistakieltäytyjänä 
voin hyvän sotaelokuvan jälkeen poistua salista aristoteeli-
sen katharsiksen tilassa ja olla entistäkin vakuuttuneempi sii-
tä, että siviilipalvelus todella on eettisesti kestävä valinta.

Kun sodan julmuus ja raakuus tuodaan esille, sodan mielet-
tömyys ja epätoivottavuus korostuvat. Väinö Linna tunnetusti 
tappoi suuren osan henkilöhahmoistaan. Moni erityisen ikävä 
kuolema on varattu kaikkein sympaattisimmille henkilöhah-
moille. Näiltä osin Aku Louhimies on uskollinen alkutekstille. 

Louhimiehen Tuntematon sotilas esittää jatkosodan rehel-
lisesti hyökkäyssotana. Lisäksi Suomen liittolaisuus Saksan 
kanssa tuodaan esille. Nämä ovat tärkeitä valintoja, sillä Suo-
messa elää edelleen sitkeästi käsitys erillissodasta. Neuvos-
toliitto nähdään Suomessa usein syypäänä jatkosotaan, vaik-
ka jatkosodan voidaan sanoa olleen osa Saksan hyökkäystä 
Neuvostoliittoon.

Talvisodasta puhuttaessa taas painotetaan Mainilan laukauk-
sia, mutta ei juuri lainkaan tuoda esille Neuvostoliiton aiheel-
lista huolta Leningradin alueen puolustuksesta. 1920-luvun 
alun heimosotien ollessa tuoreessa muistissa oli Neuvosto-
liitolla ennen talvisotaa täysi syy suhtautua fasismin kanssa 

flirttailevaan Suomeen epäluuloisesti. Mutta jo pelkkä ajatus 
siitä, että sovittelevammalla politiikalla sodat olisi voitu ken-
ties kokonaan välttää, tuntuu monista suomalaisista lähes rie-
naavalta.

Taistelu ylivoimaista vihollista vastaan kuuluu suomalaisen 
kansallisen identiteetin peruskuvastoon. Suomalaiskansalli-
sessa kuvastossa talvi- ja jatkosota asemoituvat lähes kansal-
liseksi alkumyytiksi. Kertomuksen mukaan Suomi on lunasta-
nut itsenäisyytensä taistelemalla ylivoimaista itäistä vihollis-
ta vastaan.

Voidaan jopa sanoa, että nykyisen kaltainen kansallinen iden-
titeetti syntyi Suomessa vasta sotien jälkeen. Neuvostoliittoa 
tai Venäjää vastaan käydyt sodat ovat tärkeä osa tätä identi-
teettiä, vaikka ne päättyivätkin häviöön tai kauniimmin sanot-
tuna torjuntavoittoon.

Suomalaiseen melankoliaan kaksi hävittyä sotaa kuitenkin ve-
toavat. Kenties juuri tappion karvaus kohtaa vastakaikua kan-
sallisen mentaliteetin syvärakenteessa. Jatkosodan torjunta-
voitto toistaa myyttisellä tasolla Kalevalan kertomuksen epä-
onnisesti päättyneestä Sammon ryöstöstä.

Aivan kuten Väinölän sotapropagandassa Sampo ymmärret-
tiin alkujaan Pohjolan väen vääryydellä hankkimaksi ja siksi 
sen ryöstäminen takaisin oikeutetuksi, nähtiin jatkosodan ai-
kaisessa suomalaisessa sotapropagandassa sota oikeutetuk-
si juuri Venäjän aiempien toimien vuoksi. Sota ei kuitenkaan 
sujunut toivotulla tavalla. Lopulta Sammon tavoin myös haa-
ve Suur-Suomesta murskautui palasiksi.

Aku Louhimiehen elokuva onnistuu kuvaamaan kiinnostavas-
ti myös jatkosodan loppuvaiheita. Sotaonnen kääntyessä ar-
meija joutuu perääntymään. Juuri tässä vaiheessa ristiriidat 
sotilaskunnian ja selviytymisen välillä eskaloituvat. Koneki-
väärien upottaminen lampeen sotilaiden evakuoinnin turvaa-
miseksi on vahva symbolinen kannanotto.

Tuntemattoman sotilaan keskeinen kulttuurinen merkitys on 
siinä, että se osoittaa kuinka suomalaiskansallinen identiteet-
ti määrittyy edelleen 1900-luvulla käytyjen sotien kautta. Tus-
kin on sattumaa, että Louhimiehen elokuva valmistui sama-
na vuonna, jolloin itsenäinen Suomi täytti 100 vuotta. Näin 
elokuva asemoituu osaksi samaa nationalistista ilmiötä, jota 
edustavat esimerkiksi iltapäivälehtien runsain mitoin tekemät 
haastattelut sotaveteraaneista.

Nykymaailman poliittiset vastakkainasettelut huomioiden 
voidaan kysyä, löytyisikö jostain vaihtoehtoisia tapoja luoda 
ja ylläpitää kertomusta kansakunnasta. Olisiko sotien sijasta 
muutakin yhteistä muistelemisen aihetta? Voisiko konfliktien 
sijasta painottaa Suomen positiivisia saavutuksia kulttuurin ja 
yhteiskuntaelämän saralla? Satavuotisen Suomen kunniaksi 
olisi syytä rakentaa sellaista isänmaallisuutta, joka ei raken-
nu ainoastaan vastakkainasettelulle vaan laajemmalle kunni-
oitukselle aiempien sukupolvien saavutuksia kohtaan. Suu-
rimmaksi osaksi nämä saavutukset ovat olleet rauhanomaisia. 
Komeiden torjuntavoittojen lisäksi Suomen historiasta löytyy 
paljon muitakin tarinoita, joista voisi olla identiteetin pohjak-
si tai vaikkapa elokuvan aiheeksi.

JUUSO KOPONEN
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Antimilitaristin uusi päätoimittaja Aku Kervinen matkusti Kuopiosta 
Helsinkiin ja vietti Suomen sadatta itsenäisyyspäivää Helsinki ilman natseja 

-mielenosoituksessa. A-ryhmän ja Helsingin vasemmistonuorten järjestämässä 
tapahtumassa vastustettiin äärioikeistoa väkivallattomalla mielenilmauksella.

päätöksestä siirtää lastentapahtuma pois 612-marssijoiden 
tieltä. Suosituimpiin huutoihin kuuluivat: “Pupuja, ei natse-
ja!” ja “Alpakoita, ei natseja!” Lisäksi huudettiin muun muas-
sa: “Ei natseja Helsinkiin, ei natseja mihinkään” ja vaadittiin 
rajoja auki rakkaudelle.

Mielenosoituksen keskellä toteutui myös Kai Sadinmaan ja 
Katri Tapolan kokoon kutsuma Tule jalkapuuhun - minä hä-
peän Suomea -performanssi. Performanssin osallistujat kan-
toivat koko mielenosoituksen ajan mukanaan vanhanaikaista 
jalkapuuta. Siihen oli mahdollisuus istuutua ja otattaa itses-
tään kuva kyltin kanssa, johon sai kirjoittaa mitä häpeää Suo-
messa. Osallistujien häpeän aiheita olivat esimerkiksi rasis-
min kasvu ja arkipäiväistyminen, tolkun ihmiset ja yhteiskun-
nallinen epätasa-arvo.

Asema-aukiolle saavuttaessa huudot vaimenivat, kun kulkue 
pysähtyi minuutin ajaksi muistamaan Jimi Karttusta, joka me-
nehtyi paikalla Suomen vastarintaliikkeen aktiivin pahoinpite-
lemänä reilu vuosi sitten. Tässä kohtaa kulkue näytti todella 
pitkältä kärjen ollessa Asema-aukion toisessa päässä ja hän-
nän jäädessä sieltä katsoen näkymättömiin. Lisää ihmisiä liit-
tyi sieltä täältä mukaan mielenosoitukseen.

Mielenosoitus jatkoi matkaansa Mannerheimintielle ohikul-
kijoiden vilkutellessa ja näyttäessä peukkua, tosin marssijoi-
den takia välillä pysähtymään joutuneissa raitiovaunuissa nä-
kyi myös vähemmän innostuneita reaktioita. Töölöä lähestyt-
täessä kulkueen kärki alkoi kiristää tahtiaan, ja välit marssijoi-
den välillä pitenivät. 

Pohjoisella Hesperiankadulla poliisi pysäytti kulkumme. Het-
ken kuluttua syy selvisi: Pohjoismaisen vastarintaliikkeen 
612-marssi ohitti meidät Runebergintietä pitkin edestämme. 
Poliisi muodosti muurin kahden mielenosoituksen väliin, mut-
ta meidän mielenosoituksemme osallistujat pystyivät levittäy-
tymään puistoalueelle Hesperiankadun ja Pohjoisen Hesperi-
ankadun väliin ja ilmoittamaan myös natseille itselleen, ettem-

ALPAKOITA, EI NATSEJA!

Joulukuun 6. päivän aamuna kotikaupunkini Kuopio heräi-
li viettämään tavallistakin militaristissävytteisempää itsenäi-
syyspäivää puolustusvoimien valtakunnallisen paraatin mer-
keissä. Linja-autoasemalta noin kello 9 lähtenyt yhteiskulje-
tus Helsinki ilman natseja -mielenosoitukseen tarjosi pako-
tien kaiken sotilaallisen tohinan keskeltä itselleni ja joukolle 
muita fasismin vastustajia.

Aivan kaikki yhteiskuljetukseen etukäteen ilmoittautuneet ei-
vät lopulta löytäneet tietään pikkubussiimme, mutta sen ei 
annettu häiritä tunnelmaa. Matkalla kävimme läpi mielen-
osoitusta varten etukäteen laaditut turvallisuusohjeet ja kiin-
nitimme rintaamme I stand with alpakka -pinssit. Niillä osoi-
timme tukemme lastentapahtumalle, joka sai häädön Töö-
löntorilta kansallismielisten ja fasististen tahojen järjestämän 
612-soihtukulkueen tieltä ja johon oli tarkoitus tuoda viih-
dykkeeksi muun muassa alpakoita ja pupuja. Riemuitsimme 
myös Viking Linen päätöksestä kieltäytyä päästämästä Tuk-
holmasta laivaan kansallissosialistisen Pohjoismaisen vasta-
rintaliikkeen aktiiveja, jotka olivat matkalla Helsinkiin järjes-
tön Kohti vapautta -mielenosoitukseen. 

Loppumatkasta kuulimme, että poliisi oli pysäyttänyt mui-
ta Helsinki ilman natseja -mielenosoitukseen matkalla olleita 
yhteiskuljetusbusseja ja tarkistanut ne. Ylen toimittaja twiitta-
si dramaattiseen sävyyn poliisin “piirittäneen tummaa linja-
autoa”. Pikkubussimme pääsi kuitenkin ilman pysäytyksiä pe-
rille Hakaniemen torin kupeeseen ajoissa hieman ennen kol-
mea iltapäivällä. 

Torille oli jo kerääntynyt silmämääräisesti arvioiden useita 
satoja osallistujia, jotka kuuntelivat tapahtuman järjestäjien 
ohjeistuksia mielenosoitusta varten ja harjoittelivat huutoja. 
Pian saapumisemme jälkeen joukko alkoi järjestäytyä kulku-
eeksi suuren Helsinki ilman natseja -banderollin taakse.

Muutama minuutti ilmoitetun lähtöajan klo 15.30 jälkeen kul-
kue nytkähti liikkeelle. Huudoissa otettiin kaikki irti poliisin 
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me halua natseja Helsinkiin emmekä mihinkään. Myöhemmin 
Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät paheksui-
vat julkaisemassaan tiedotteessa poliisin päätöstä päästää 
natsimarssi kulkemaan ennen vastamielenosoittajia. Poliisi pe-
rusteli päätöstä medialle sillä, että Helsinki ilman natseja -mie-
lenosoitus oli liikkunut liian hitaasti ja Kohti vapautta -marssi oli 
kulkueiden reittien leikkauspisteessä ensin.

Natsimarssin kuljettua ohitsemme poliisi päästi meidät taas jat-
kamaan matkaa reittimme päätepisteeseen. Hesperianpuiston 
hiekkakentällä kuuntelimme vielä tapahtuman järjestäjien pu-
heita ja musiikkia, jota esittivät Pastori Leksi ja Julma H. Esityk-
set loppuivat kellon ollessa noin vartin yli kuuden, ja tässä vai-
heessa me Kuopion yhteiskuljetuksen osallistujat suuntasimme 
takaisin bussille. Haluja olisi ollut osallistua myös Töölön jalka-
pallohalliin siirron saaneeseen lastentapahtumaan, mutta kun 
lapsia ei ollut mukana ja bussin lähtöaika oli ennalta sovittu, 
jäi tämä kaikki itsenäisyyspäivän mielenosoitukset kävijämää-
rällään pessyt tapahtuma alpakoineen tällä kertaa näkemättä.

Paluumatkalla bussissa seurasimme kiinnostuneina uutisoin-
tia illan mielenosoituksista. Keskustelua herätti jälleen polii-
sin toiminta, esimerkiksi poliisin tapa laskea mielenosoitusten 
osallistujamääriä. Arviot mielenosoittajien määristä eri mie-
lenosoituksissa nimittäin vaihtelivat suuresti. Poliisi arvioi Twit-
terissä mielenosoituksen alussa Hakaniemen torilla olleen hie-
man yli parisataa osallistujaa, mutta korjasi myöhemmin kul-
kueen saapuessa Kaisaniemeen arviotaan ylöspäin 450:een ja 
myöhemmin edelleen tuhanteen mielenosoittajaan. Mielen-
osoituksen järjestäjien myöhemmin illalla julkaisemassa tie-
dotteessa arvioitiin mielenosoittajia olleen alkuvaiheessa mu-
kana noin tuhat henkeä ja Mannerheimintiellä uusien osallis-
tujien liityttyä kulkueeseen jo 3000. Marssin osallistujan näkö-
kulmasta osallistujamäärää on vaikea arvioida, mutta ainakin 
se oli moninkertaisesti suurempi kuin uusnatsien mielenosoi-
tuksessa. 612-mielenosoituksen osallistujamäärän poliisi taas 
arvioi olleen noin 2800, eli lähes kolminkertainen verrattuna 
poliisin arvioon Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen osal-
listujamäärästä. Antifasistisen Varisverkoston mukaan paikal-
laolleet silminnäkijät olivat laskeneet soihtukulkueen osallis-
tujamääräksi reilu tuhat ja kuvatuista videoista osallistujamää-
rää laskeneet päätyneet 1200-1500 osallistujaan.

Myöhemmin mediaan tuli myös tieto, että poliisi oli ennal-
taehkäisevästi pidättänyt antifasistin, joka viime vuoden itse-
näisyyspäivän mielenosoitusten yhteydessä oli pahoinpidellyt 
ruotsalaisen uusnatsin. Lakkauttamispäätöksen Suomessa saa-
neen Pohjoismaisen vastarintaliikkeen pahimpiakaan rettelöit-
sijöitä ei kuitenkaan otettu ennaltaehkäisevästi kiinni, ei edes 
Asema-aukion pahoinpitelyyn syyllistynyttä Jesse Torniaista, 
joka sai esiintyä “kansallissosialistien sankarina” Vastarintaliik-
keen itse kuvaamilla videoilla. Järjestön lakkauttamisen vuok-
si muutenkin kyseenalaisen Kohti vapautta -mielenosoituksen 
osallistujia ei pysäytetty edes siinä vaiheessa, kun he siirtyes-
sään “sitoutumattomaan” 612-soihtukulkueeseen pahoinpite-
livät reitillään ihmisen, eikä pahoinpitelijöitä otettu kiinni.

Huolimatta poliisin toiminnan herättämistä kysymyksistä mie-
lenosoitukseen oltiin paluubussissa tyytyväisiä, ja vastaavaan 
toimintaan oltiin valmiita jatkossakin. Ei ole mukavaa, että 
satavuotiaan Suomen itsenäisyyspäivä täytyy käyttää natsien 
vastustamiseen, mutta jos se on tarpeen, se tehdään.

AKU KERVINEN, KUVAT: TIIA SAINIO
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Katalonian alueparlamentti julisti lokakuun lopussa maan itsenäiseksi 
kuun alussa järjestetyn kansanäänestyksen jälkeen. Itsenäisyysjulistuksen 
jälkeen Espanjan hallitus hajotti parlamentin, antoi Katalonian johtajista 
pidätysmääräykset ja julisti uudet aluevaalit järjestettäväksi joulun alla. 

Tässä artikkelissa pohditaan Katalonian modernin itsenäisyysliikkeen tilannetta 
vauhdikkaan syksyn jälkeen. Se perustuu kirjoittajan ”Siviilien puolustus” 

-opintopiirissä marraskuussa pitämään alustukseen. Alustuksen perusteella 
laadittu artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan Antimilitaristin nettisivulla.

HUOMIOITA KATALONIAN 
ITSENÄISYYSLIIKKEESTÄ

ITSENÄISYYS EI YHDISTÄ

Itsenäisyyspyrkimys ei yhdistä Katalonian asukkaita, joista 
suuri osa on erityisesti Francon diktatuurin (1939-75) aikana 
tapahtuneen muuttoliikkeen seurauksena etnisesti ja identi-
teetiltään muita kuin katalonialaisia. Itsenäisyyttä kannattavat 
puolueet eivät saaneet vuoden 2015 alueparlamentin vaa-
leissa enemmistöä äänistä, vaikkakin vaalimatematiikan joh-
dosta enemmistön paikoista. Molemmissa itsenäisyyskan-
sanäänestyksissä (2014 ja -17) itsenäisyys on saanut suuren 
enemmistön annetuista äänistä, mutta molemmilla kerroilla 
suurin osa itsenäisyyden vastustajista on boikotoinut vaaleja. 
Molemmilla kerroilla itsenäisyydelle on käynyt antamassa ää-
nensä alle 40 % Kataloniassa äänioikeutetuista.

Itsenäisyysaiheiset gallupit taas antavat kysymyksenasette-
lusta ja vaihtoehtojen määrästä riippuen hyvin erilaisia tu-
loksia. Katalonian hallinnon alainen tutkimuslaitos on tehnyt 
vuodesta 2005 mielipidetiedusteluja, joissa on annettu neljä 
vaihtoehtoa (itsenäisyys, autonomian lisääminen liittovaltiol-
le, autonominen asema, autonomian vähentäminen). Vuo-

Mielenosoitus poliisiväkivaltaa vastaan Barcelonassa 3. lokakuuta
Kuva: Ernest CS, Wikimedia Commons
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teen 2010 asti itsenäisyyden kannatus näissä kyselyissä oli 
alle 20 %. Sen jälkeen sen kannatus nousi voimakkaasti ja 
vuonna 2012 se oli jo suosituin vaihtoehto (44 %). Myöhem-
minkin se on ollut suosituin mutta ei koskaan yli 50 % kanna-
tuksella. ”Kyllä tai ei” kysymyksessä itsenäisyys sai yli 50 % 
kannatuksen vuonna 2013, mutta sen jälkeen kannatus on 
vähentynyt.

KETKÄ ITSENÄISYYTTÄ TUKEVAT?

Katalonian itsenäisyyttä ajaa laaja puoluekoalitio, joka ulot-
tuu keskustaoikeistosta vasemmistoon. Vaikka itsenäisyyden 
kannatus tuntuu painottuvan jonkun verran vasemmalle, se 
ei kuitenkaan vaikuttaisi olevan ainakaan suoraan luokkaan 
tai sosiaaliseen asemaan liittyvä kysymys. Kaikilla itsenäisyys-
puolueilla on Katalonian politiikassa myös ”rinnakkaispuo-
lue”, joka on muutoin poliittisissa kysymyksissä samankaltai-
silla linjoilla mutta kannattaa Espanjan yhteydessä pysymis-
tä. Poikkeuksen muodostaa oikeisto, sillä Katalonian itsenäi-
syyttä ajavaa oikeistopuoluetta ei ole olemassa, ja tämä kos-
kee sekä ”uusoikeistoa” että perinteistä konservatiivista oi-
keistoa. Toisaalta myös vasemmiston suhtautuminen poikke-
aa muista: vaikka yleisespanjalainen Podemos-puolue kan-
nattaakin Espanjan yhtenäisyyttä, sen suunnalta on kuulunut 
muita espanjalaisia puolueita enemmän ääniä sen puolesta, 
että Katalonialla on oikeus päättää itse.

VÄHÄN TUKEA MAAILMALTA

Katalonian itsenäisyyskansanäänestyksen jälkeen Euroopan 
unioni antoi Espanjalle jokseenkin varauksettoman tukensa. 
Toki myöhemmin, kun kuvat äänestyspäivän poliisiväkivallas-
ta levisivät maailmalla, alkoi kuulua myös varovaista kritiikkiä 
menettelytapojen suhteen. EU:n kanta on heijastanut maail-
man näkemyksiä laajemminkin, sillä tähän päivään mennessä 
yksikään valtio ei ole tunnustanut Kataloniaa.

Itsenäistyvä Katalonia voisi tietysti antaa esimerkin muille it-
senäisyyttä ajaville liikkeille: Baskimaassa, Skotlannissa, Ga-
liciassa, Walesissa, Padaniassa jne. Ehkäpä tätäkin tärkeäm-
pää on kuitenkin pelko sekä oikealta että vasemmalta länsi-
maissa viime vuosina haastetun vallitsevan asiaintilan, status 
quon puolesta. Merkittävän länsieurooppalaisen valtion ha-
joaminen jos mikä olisi tämän status quon hajoamista. Ku-
vaavaa lienee, että ainoa eurooppalaisissa elimissä näkyväs-
ti tukensa Katalonian itsenäisyydelle antanut poliittinen liike 
oli ”kansallista itsemääräämisoikeutta” julistanut uusoikeis-
to, jonka edustajia taas ei Katalonian itsenäisyysliikkeen ri-
veistä löydy.

VÄKIVALLATTOMUUS JA ITSENÄISYYSLIIKE

Vaikka Katalonian itsenäisyyspyrkimysten historiasta löytyy 
myös väkivaltainen 1978–95 toiminut Terra Lliure -terroristi-
järjestö, 2000-luvun itsenäisyysliikkeen toiminta on ollut vä-
kivallatonta. Toisaalta tavoitetta on ajettu ylätason politikoin-
nilla itsehallinnon rakenteita hyväksi käyttäen. Toisaalta käy-
tössä on ollut myös laaja valikoima siviilivastarinnan keino-
ja, kuten kampanjan alkuvaiheissa 2009–10 lukuisissa Kata-
lonian kunnissa järjestetyt symboliset itsenäisyyskansanää-
nestykset, lukuisat parhaimmillaan yli miljoona ihmistä kerän-

neet mielenosoitukset tai syyskuussa 2013 järjestetyn Kata-
lonian läpi ulottuneen ihmisketjun (1,6 miljoonaa osallistu-
jaa) kaltaiset tapahtumat. Lokakuun 2017 kansanäänestyk-
sen yhteydessä taas raportoitiin, kuinka itsenäisyyttä kannat-
tavat ihmiset toimivat “ihmiskilpinä” suojatessaan äänestys-
paikkoja poliisin kovilta otteilta sen yrittäessä estää äänestyk-
sen toteuttamista. Espanjan hallituksen vastatoimien alettua 
itsenäisyysjulistuksen jälkeen puolestaan julistettiin yleislak-
ko protestina Katalonian itsehallinnon johtajien pidätysmää-
räyksiä vastaan.

Mutta pysyykö itsenäisyyskamppailu väkivallattomana? Siir-
tyminen väkivaltaisiin keinoihin tapahtuu usein yhteiskunnal-
listen liikkeiden loppuvaiheissa, turhautuneena viimeisenä 
keinona sen jälkeen kun muilla tavoin ei ole saavutettu tavoi-
teltuja tuloksia. Mikäli itsenäisyysliike pysähtyy, on mahdollis-
ta että näin kävisi Kataloniassakin. Olisi kuitenkin vaikea us-
koa, että väkivaltainen itsenäisyyskamppailu saavuttaisi laa-
jaa kannatusta. Myös Baskimaan ETA:n esimerkki – degene-
roituminen yhteiskuntaa mobilisoimaan kykenevästä merkit-
tävästä poliittisesta voimasta marginalisoituneeksi rikollis-
joukkioksi – saattaa ehkäistä edes yrittämästä.

KOVIN PANOKSIN PELAAMINEN

Ottaen huomioon olemattoman kansainvälisen tuen, itsenäi-
syyspyrkimyksen Kataloniassa nauttiman kannatuksen mää-
rän (kyseessä on hyvin niukka enemmistö, jos enemmistö ol-
lenkaan) sekä Espanjan hallituksen kovan linjan, Katalonian 
itsenäisyysliikkeen taktiikka kansanäänestyksineen ja itsenäi-
syysjulistuksineen näyttää aika kovalta ja riskialttiilta.

En tiedä varmasti, mistä tämä johtuu. Ehkäpä taustalla on 
ajatus, että kovat panokset ja Espanjan hallituksen haasta-
minen saavat sen lopulta perääntymään. Toki on myös mah-
dollista, että on tietoinen tai tiedostamaton tarkoitus pyrkiä 
lisäämään itsenäisyyden kannatusta kiristämällä tilannetta, 
luoda Espanjan vastatoimien avulla me vs. ne asetelmaa ja 
mahdollisesti saada Espanja tekemään omia maaleja ylilyön-
tien muodossa. Kun kuvat poliisien hakkaamista ihmisistä le-
visivät lokakuun alussa, varsin yleinen mielipide maailmalla 
tuntui olevan, että tapahtuneen jälkeen ainakaan katalonia-
laiset eivät halua kuulua Espanjaan. Kuitenkaan tämä arvio 
ei vaikuta oikealta: itsenäisyyden kannatus ei vaikuta merkit-
tävästi lisääntyneen kansanäänestyksen tukahduttamisyrityk-
sen jälkeen.

ITSENÄISTYYKÖ KATALONIA?

Itsenäisyysliikkeen lähitulevaisuus riippuu joulun alla järjes-
tettävien aluevaalien tuloksesta. Mikäli itsenäisyyttä vastus-
tavat puolueet saavat enemmistön, tilanne pysähtyy ainakin 
joksikin aikaa. Jos taas itsenäisyysliike voittaa, itsenäisyyspyr-
kimykset jatkuvat muodossa tai toisessa. Espanjan ja kansain-
välisen yhteisön asenteen huomioon ottaen itsenäisyyden 
toteutuminen vaatisi kuitenkin huomattavasti yksimielisem-
pää tukea Katalonian asukkailta. Mikäli itsenäisyyden takana 
olisi selkeä enemmistö, Espanjan kova linja ja muiden mai-
den tuki sille olisi huomattavasti vaikeammin perusteltavissa.

KAJ RANINEN
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Samaran alueella kaukana Venäjän suurkaupunkien avoimemmasta 
ilmapiiristä Konstantin Golava taisteli oikeudestaan kieltäytyä aseista 
ja oikeudestaan olla oma itsensä. 26-vuotias ihmisoikeusaktivisti kertoi 

tarinansa Antimilitaristille uudessa kodissaan Pohjois-Ruotsissa.

toehtoinen palvelus) -ryhmä antoi toiminta-aikanaan vuosina 
2013–2015 oikeusneuvontaa yli 400:lle. Lisäksi se järjesti Tol-
jatissa ja Samarassa keskustelutilaisuuksia ja ihmisoikeuskou-
lutusta, sekä järjesti antimilitaristisia mielenosoituksia.

Venäjällä on käytössä 21 kuukauden pituinen siviilipalvelus 
armeijasta vakaumuksensa vuoksi kieltäytyville. Siviilipalve-
luksesta ei kuitenkaan tiedoteta tarpeeksi, eikä sen luonne 
ole laajasti tiedossa. Yleinen käytäntö on, että siviilipalvelus-
hakemuksen voi jättää ainoastaan puoli vuotta ennen kutsun-
toja. Vapautuksen hankkiminen tai viranomaisten välttelemi-
nen 27-vuotiaaksi ovat yleisimpiä keinoja välttää asepalve-
lus. Vapautustodistuksen voi myös ostaa korruptoituneelta 
armeijan henkilöstöltä.

PASIFISTI,  
JOKA LEIMATTIIN 
EKSTREMISTIKSI

Venäjän asevoimien päivänä Alternativa prizyvu osoitti mieltään julistaen, että todellisia sankareita ovat 
palomiehet, opettajat ja lääkärit - eivät sotilaat. Konstantin Golava vasemmalla. Kuva: Irina Nechaeva

OIKEUS KIELTÄYTYÄ ASEISTA

Toljatista kotoisin olevan Konstantin Golavan aseistakieltäy-
tymispäätös varmistui armeijan mielivaltaisen kohtelun ta-
kia. Hänen passinsa takavarikoitiin palveluskelpoisuuden tar-
kastuksen ajaksi, mutta lääkäri viettikin huoneessaan synty-
mäpäiväjuhlia eikä ottanut Golavaa vastaan. Tuntien odotta-
misen jälkeen Golava poistui paikalta, ja perässä seurasivat 
pilkka- ja uhkaushuudot.

Myöhemmin, kun Golava ja hänen ystävänsä kohtasivat on-
gelmia siviilipalvelukseen hakeutuessa, he päättivät perustaa 
tukiryhmän, joka tiedottaa asevelvollisten oikeuksista kiel-
täytyä aseista ja saada vapautus. Alternativa prizyvu (Vaih-
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Pasifistiksi tunnustautuvaa Golavaa ei hyväksytty kertaakaan 
siviilipalvelukseen kolmen vuoden aikana ja hänen matkus-
tusoikeutensa ulkomaille evättiin suorittamattoman palveluk-
sen takia. Viimeisen kerran sivariin hakiessaan hän koki uhkai-
lua vakaumuksentutkinnan yhteydessä, eikä kutsuntalautakun-
nan puheenjohtaja hyväksynyt Golavan vakaumusta hänen Ve-
näjän sotatoimien vastaisten näkemystensä takia. Viralliseksi 
syyksi hylkäämiselle kerrottiin siviilipalvelushakemuksen myö-
hästyminen. Perustuslakituomioistuimen aiemman päätöksen 
mukaan kuuden kuukauden määräaika sivarihakemuksen jät-
tämiselle ennen kutsuntoja on kuitenkin vain aluetoimistojen 
käytäntö, eikä se koske palvelusvelvollisia. Golava valitti pää-
töksestä, ja Toljatin käräjäoikeus totesikin armeijan toimineen 
laittomasti hylätessään hänen siviilipalvelushakemuksensa.

VAARALLINEN PASIFISMI

Konstantin Golava ei kuitenkaan ehtinyt aloittaa siviilipal-
velustaan. Vanhoilliset ja korruptoituneet voimat ottivat Al-
ternativa prizyvu –ryhmän maalitaulukseen ja uhkailivat sen 
jäseniä. Golavan nettikirjoituksista oli tehty rikosilmoitus, ja 
toukokuussa 2015 poliisi takavarikoi kotietsinnän yhteydessä 
hänen ja hänen perheenjäsentensä omaisuutta.

Kirjoitusten perusteella Golavaa vastaan nostettiin ekstre-
mismisyyte vihan lietsonnasta venäläisiä ihmisiä kohtaan. To-
disteena tälle käytettiin hänen vuoden takaisia antimilitaris-
tisia ja antinationalistisia VKontakte-päivityksiään, jotka hän 
kirjoitti tunnepurkauksessa järkytyttyään venäläisten sotatoi-
mista Itä-Ukrainassa ja niiden saamasta laajasta kannatukses-
ta Venäjällä. Kyseinen eksterimistipykälä on tarkoitettu suo-
jelemaan vähemmistöjä.

Golava kertoo rikosilmoituksen takana olleen Toljatin ta-
loushallinnon puheenjohtaja Sergey Krymtsev, jonka suo-

jeluksessa vapautuspapereilla tehtävä kaupankäynti tapah-
tuu. Vapautustodistuksen voi ostaa armeijan virkailijoilta noin 
60000-120000 ruplalla eli noin 800-1700 eurolla. Alternativa 
prizyvu -ryhmän tiedotus- ja neuvontatoiminta asepalveluk-
sen laillisesta välttämisestä tuli värväystoimiston pimeän bis-
neksen tielle.

Oikeudenkäynnin myötä Golavan nimi julkaistiin kansallises-
sa ekstremistilistassa ja hänen pankkitilinsä jäädytettiin. Ta-
pahtuman saaman julkisuuden takia uhkaukset ja vihapu-
heet Golavaa kohtaan kasvoivat sietämättömiksi. Alternativa 
prizyvu -ryhmä joutui lopettamaan julkisen toimintansa. Täl-
lä hetkellä sen jäsenten resurssit kuluvat heidän omien ihmis-
oikeuksiensa puolustamiseen. Neuvontatyötä jatketaan yksi-
tyishenkilöinä.

JATKUVA VÄKIVALLAN UHKA

Antimilitaristisen toiminnan lisäksi Golava teki Samaran alu-
eella myös ympäristö- ja lgbt-aktivismia. Avoimesti seksuaa-
livähemmistöön kuuluvana yhteiskunnallisena toimijana hän 
oli jatkuvasti uhkailun ja vihakampanjoinnin kohteena. Jo en-
nen oikeudenkäyntiä hänestä oli julkaistu internetissä tekais-
tuja väitteitä, jotka levisivät eri mediossa, ja hänen yhteys-
tietojaan ja kuviaan levitettiin tappokehotuksen saattelema-
na. Toimintansa takia hänet on pahoinpidelty kolmesti, kid-
napattu ja uhattu tappaa pistoolilla päähän painaen. Polii-
si ei aloittanut tutkintaa yhdestäkään häneen kohdistuneesta 
viharikoksesta runsaasta todistusaineistosta huolimatta. Hän 
myös menetti työnsä aktivisminsa takia.

Golavan vaihtoehdoiksi jäivät vankeus Venäjällä tai maasta 
pakeneminen. Ihmisoikeusjärjestöt tukivat Golavaa ja nosti-
vat esiin oikeudenkäynnin todellisen luonteen sekä auttoivat 
häntä pakenemaan Ruotsiin.

Hän saapui Ruotsiin loppukesällä 2015 ja 
vuotta myöhemmin hänelle myönnettiin 
turvapaikka. Tällä hetkellä Golava asuu 
Norrbottenissa, opiskelee ja on kunnal-
la töissä sekä jatkaa työtään ihmisoikeus- 
ja ympäristöaktivismin parissa. Aseistakiel-
täytymiseen liittyviä kysymyksiä tulee hä-
nelle yhä useita viikossa. Myös vihakirjoi-
tukset elävät netissä, mutta ne eivät enää 
vaikuta Golavaan: “Venäjällä ihmisoikeus-
työtä tekevät elävät jatkuvasti väkivallan 
uhan alla. Pelkäsin joka päivä liikkua koti-
kaupungissani, mutta nyt minulla on kaik-
ki hyvin.”

Golava pohtii militarismin ja sukupuolen 
yhteyttä ja kertoo, kuinka Venäjällä vallit-
see yksipuolinen ja sotaisa mieskuva, jo-
hon liittyy myös seksuaalivähemmistöjen 
hiljentäminen. Maassa tapahtuu muutosta 
kuitenkin myös ihmisoikeuksia kunnioitta-
vaan suuntaan. Golava on monelle venä-
läisnuorelle ensimmäinen avoimesti seksu-
aalivähemmistöön kuuluva henkilö, johon 
he ovat yhteydessä - ja joka osoittautuukin 
ihan tavalliseksi ihmiseksi.

ESA NORESVUO

"Antimilitarististen  
ja antinationalististen 

kirjoitusten perusteella 
Golavaa vastaan nostettiin 

ekstremismisyyte vihan 
lietsonnasta venäläisiä 

ihmisiä kohtaan."
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• KIRJAT •

GLOBAALI KAPITALISMI 
LÄNSIMAIDEN ONGELMIEN 

TAUSTALLA
Uudessa kirjassaan Uusi luokkataistelu – Terrorismin ja pako-
laisuuden todelliset syyt slovenialainen filosofi Slavoj Žižek 
tarttuu pakolaiskriisin ja monikulttuurisuuden ongelmiin aika-
laisdiagnostisella otteella. Žižekin keskeisenä väitteenä on, 
että pakolaiskriisin taustalla vaikuttaa ennen kaikkea globaa-
lin kapitalismin dynamiikka ja että juuri vallitsevan talousjär-
jestelmän epätasa-arvoisuus on suurin uhka länsimaiden so-
siaaliselle rakenteelle.

Myös monien näennäisesti etnisten konfliktien taustalta löy-
tyy ristiriitoja, jotka tosiasiallisesti ovat kapitalistisen maail-
manjärjestelmän aikaansaannosta. Esimerkiksi Kongon vuo-
sikymmeniä jatkuneet konfliktit ja maan nykyinen kaoottinen 
tila ovat Žižekin mukaan kytköksissä elektroniikkateollisuu-
den tarvitsemien mineraalien tuotantoon ja kauppaan.

Kapitalismin dynamiikka ja siitä seuraavat imperialistiset so-
dat vaikuttavat luonnollisesti myös pakolaiskriisin taustalta. 
Äärioikeisto kykenee kuitenkin esittämään pakolaiset ja turva-
paikanhakijat syyllisiksi omaan tilanteeseensa. Väestön tunte-
man kaunan ohjailu pinnallisilla puolitotuuksilla on helppoa.

Žižekiä on toisinaan syytetty autoritaarisuuden ja militarismin 
kanssa flirttailusta, mutta Uuden luokkataistelun sivuilla nämä 
teemat eivät nouse esille.  Žižek on kuitenkin jossain määrin 
kriittinen monikulttuurisuutta kohtaan.

Žižekin mukaan eräät liberaalin eliitin hellimät naiivit kuvi-
telmat monikulttuurisesta yhteiskunnasta voivat paitsi osoit-
tautua petollisiksi, myös olla aidon solidaarisuuden esteenä.  
Žižek vaatii että monikulttuurisuuden ongelmat on kohdatta-
va nykyistä avoimemmin, jotta ääriliikkeiden nousu voidaan 
estää. Voidaan kuitenkin kysyä, lähestyykö Žižek tätä vaati-
essaan petollista metarasismia, ilmiötä jossa rasismi puetaan 
rasismin vastustamisen valekaapuun.

Vaikka Žižek korostaa solidaarisuuden arvoa, hän asettuu kui-
tenkin vastustamaan ajatusta siitä, että etuoikeutetut ja sor-
retut olisivat samassa veneessä. Pikemminkin ihmisen koko 
subjektiviteetti ja elämismaailma ovat riippuvaisia hänen yh-
teiskunnallisesta asemastaan. Etuoikeutettu ei voi täysin ta-

voittaa sorrettujen kokemusta. Rikas ei ole samassa veneessä 
köyhien kanssa, ei vaikka kuinka haluaisi. Solidaarisuus muut-
tuu mahdolliseksi vasta tämän eron tunnustamisen jälkeen.

Žižek nojaa ajattelussaan vahvasti lacanilaiseen psykoanalyy-
siin. Eräänä keskeisenä ajatuskulkuna on, että toisen ihmisen 
oletettu nautinto on oman onnemme este. Luulemme että 
toinen olisi vienyt meiltä jotain, koska emme pysty kohtaa-
maan sitä perustavaa totuutta, ettei meillä ole koskaan ol-
lutkaan sitä minkä kuvittelemme hänen meiltä vieneen. Žižek 
puhuu antisemitismistä ja maahanmuuttajia kohtaan tunte-
mastamme epäluulosta, mutta hieman samanlainen meka-
nismi on läsnä myös monessa parisuhteessa.

Patologisesti mustasukkainen ihminen kuvittelee parisuhteen 
ulkopuolisten tahojen uhkaavan hänen onneaan.  Mustasuk-
kainen nainen kuvittelee, että ulkopuolinen taho, Toinen Nai-
nen, uhkaa parisuhdetta, vaikka itse asiassa tämä kuvitelma, 
fantasma, monissa tapauksissa kierolla tavalla ylläpitää sitä. 

Kun Toinen Nainen on juutalaisen tavoin syyllinen kaikkeen 
(”Kaikki olisi hyvin jos...”), ei parisuhteen tai kumppanin epä-
täydellisyyttä tarvitse kohdata aikuisella tavalla. Paradoksaa-
lisesti juuri kuvitelma Toisesta Naisesta saattaa estää unelmi-
en prinssiä paljastumasta keski-ikäistyväksi kaljaveikoksi.

Žižekin filosofinen tyyli on hyvin kaukana tavanomaisesta 
akateemisesta systemaattisuudesta tai raskassoutuisuudes-
ta. Žižek hyödyntää varsin usein samoja esimerkkejä huolet-
tomasti kirjasta toiseen. Myös tällä kertaa eräät esimerkeis-
tä tuntuvat siltä, kuin ne olisi lukenut jo aiemmin. Toisaalta 
kertaus on opintojen äiti, eikä lievä itseplagiointi liene maa-
ilmankuululle filosofille kovin suuri synti.  Vähän yli sataan si-
vuun on saatu mahtumaan paljon mielenkiintoista ja ajatuk-
sia herättävää sisältöä. Kritiikittömästi Žižekin ajatteluun ei 
kuitenkaan tule suhtautua.

JUUSO KOPONEN

Kapitalismi ja sodat ovat  
tekijöitä pakolaisuuden taustalla.  
Kuva pakolaisleiriltä Maltalta.  
Kuva: Wikimedia Commons

SLAVOJ ŽIŽEK: UUSI LUOKKATAISTELU –  
TERRORISMIN JA PAKOLAISUUDEN TODELLISET SYYT.  
Into Kustannus Oy 2017. 109 sivua.
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”Siviilien puolustus -projektin tarkoitus on kehittää puolus-
tusratkaisu sotilaallisia ja muita väkivaltaisia pakkotoimia, 
kuten hyökkäystä, miehitystä tai vaikkapa vallankaappausta 
vastaan. Sen on tarkoitus olla väestön itse organisoima sekä 
johtama, ja perustua väkivallattomaan toimintaan. Tätä toi-
mintaa on tarkoitus opiskella, tiedottaa ja harjoitella laajasti 
sekä kehittää keskustelun kautta.” Näin keväällä 2017 käyn-
nistynyttä projektia kuvaillaan Sadankomitean 100 rauhante-
koa -nettisivulla. Osanottaja luonnehtii siinä Rauhanasemalla 
Helsingissä kokoontunutta opintopiiriä näin:

”Parasta kokoontumisissa on niiden kunnioittava ja lämmin il-
mapiiri. Kaikille halukkaille annetaan tilaa puhua. Osallistujat 
ajattelevat eri tavalla asioista, mikä on opintopiirin rikkaus. Se 
takaa sen, että asioita katsotaan eri puolilta. Yhdistävää pii-
riläisille on toki halu väkivallattoman vastarinnan kehittämi-
seen tai ainakin uteliaisuus sen mahdollisuuksiin.”

Opintopiirin pohdinnoista antaa käsitystä Kaj Ranisen 
alustuksensa pohjalta tekemä Katalonia-artikkeli tässä 
lehdessä. Opparilla on oma facebook-ryhmänsä, ja ai-
neistoja julkaistaan fb-yhteisösivulla Siviilien puolustus. 
Oppari kokoontuu yleensä kuun ensimmäisenä keskiviik-
kona paitsi joulu-tammikuussa.

SIVIILIEN PUOLUSTUS 
OPISKELEE JA 
ORGANISOITUU

Projektin yleisötilaisuuksia on järjestetty Helsingissä, Tampe-
reella ja Porissa. Itä-Suomeen ja Varsinais-Suomeen on luvas-
sa yleisötilaisuus alkuvuodesta. Jyväskylään suunnitellaan ti-
laisuutta, joka liittyisi Juhani Mastokankaan tekemään Gene 
Sharpin ja Johan Galtungin ajattelua vertailevaan graduun. 
Kahdessa viimeisimmässä Paxin numerossa on hänen kirjoi-
tuksiaan aihepiiristä. Jutut ovat luettavissa osoitteessa pax.fi.

Projekti tulee suuntautumaan opiskelun lisäksi käytännön toi-
miin. Ensi vuonna sen piirissä keskustellaan väkivallattoman 
puolustuksen ohjelman luomisesta.

JUHA KELTTI
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Porissa järjestettiin loppuvuoden aikana kaksi Siviilien puo-
lustus -opintopiirin kokoontumista. Luento- ja keskusteluti-
laisuudet järjestettiin Utopajalla, Porin keskustan laitamilla. 
Vanhassa koulurakennuksessa pitää majaansa useampi kan-
salaisjärjestö (mm. Rauhanpuolustajat ja Maan ystävät). Ta-
lossa on lisäksi eri alojen taiteilijoiden työhuoneita. 

Kahden kokoontumisen aikana kansanliikkeiden ja vallankäy-
tön suhteesta keskusteltiin paljon. Pohdittiin monia kysymyk-
siä. Miten estää tositilanteessa projektin korruptoituminen? 
Missä määrin pystytään takaamaan toiminnan ruohonjuuri-
tason, alhaalta-ylös suuntautuvan, perusperiaatteen säilymi-
nen? Missä määrin pystytään vastustamaan asiantuntijuuden 
mukanaan tuomaa vaaraa elitismistä ja ylimielisyydestä? 

Kysymykset ovat luonteeltaan ikuisia. Niihin löytyy vastaus 
vain käytännön kautta. Siksi niiden rooli opintopiirissä olikin 
enemmän älyllisen sparraajan rooli. Eri väkivallattomuusteo-
reetikoiden ajattelueroista johtuen ei yhtenäistä kuvaa val-
taan suhtautumisesta edes ole. Tässä kysymyksessä Gene 
Sharp ja Brian Martin nousivat esiin vastakkaisten näkemys-
ten edustajina. 

Gene Sharp uskoo, että hallitsevat poliittis-taloudellis-soti-
laalliset eliitit on mahdollista saada kannattamaan väkivalla-
tonta toimintaa (ja siis hylkäämään väkivalta), kunhan heille 
osoitetaan väkivallattoman toiminnan tehokkuus. Sharp ko-
rostaa tutkimustiedon ensisijaisuutta. Sharp on siis jossain 
määrin sokea moninaisille intresseille, jotka pitävät väkivalta-
koneistoa pystyssä. Hän myös kavahtaa väkivallattomuuden 
ideologisointia ja politisointia.

Brian Martin taas korostaa ruohonjuuritasolta ponnistavaa lii-
kettä, joka pyrkii muuttamaan yhteiskunnan tapoja ja raken-
teita oman toimintansa avulla. Martinin Social Defence So-
cial Change -kirjan alkuluvut tutustuttivatkin osallistujat sivii-
lien puolustuksen aihepiiriin ensimmäisellä kokoontumisker-
ralla. Martin on monessa mielessä anti-Sharp.

Maailmanpoliittinen tilanne pisti epäilemään Sharpin menet-
telytapojen toimivuutta. Laajenevan militarismin kehitysku-
lut Suomessa saivat osallistujat pitämään Sharpin näkemyk-
siä naiiveina ja nykytilanteeseen sopimattomina. Tarve kansa-
laisten omaehtoiselle toiminnalle tunnistettiin.

Porissa mukana oli useampi entinen Joukkovoima hallitus-
politiikkaa vastaan -kansanliikkeen aktiivi. Juha Keltti kertoi 
omien kokemustensa pohjalta niistä ongelmista, joita Jouk-
kovoima-liikkeellä oli ja on. Liike on menettänyt alkuaikojen 
etsikkoaikansa ja sen seurauksena ajautunut mielenkiinnot-
tomaan epämääräisyyteen. Mikäli Joukkovoiman ongelmista 
halutaan ottaa opiksi, on tärkeää miettiä, miten taata kansan-
liikkeille jatkuvuutta ja päämäärätietoisuutta. Ongelmat eivät 
ole uusia, mutta juuri siitä syystä niiden pohtiminen ja ratkai-
sujen löytäminen onkin tärkeää.

Toivottavaa on, että Siviilien puolustus -kokoontumiset saa-
vat jatkoa Porissa ensi keväänä, sillä syksyn aikana ehdittiin 
vain vähän raapaisemaan aiheen pintaa, jos edes sitäkään.

 
JONI KALLIOMÄKI

KUVA: PETRI ASIKAINEN

— 23 —

• SIVIILIEN PUOLUSTUS •

MUISTIINPANOJA PORIN 
TAPAAMISESTA



• LAKI •

juha.ke
ltti

@ak
l-w

eb
.fi 

— 24 —

SOTAMINISTERI  
NIINISTÖN 

IHMISOIKEUSVASTAINEN 
SIVIILIPALVELUSVISIO

"Palveluspaikkojen tulee olla viranomaistahoja, jotka vastaavat nimenomaan 
yhteiskunnan turvallisuudesta", kirjoitti puolustusministeri Jussi Niinistö 

siviilipalveluksen "kehittämisestä" Hesarin mielipidepalstalla 11. marraskuuta 
"nykymaailman vaatimuksena". Ihmisoikeussopimukset edellyttävät aivan muuta.

veluksen piiloteltu militarisoiminen: ”Lisäksi siviilipalveluksen 
sisältöä tulee tarkistaa siten, että se vastaa kokonaisturvalli-
suuden tarpeisiin. Tällöin palveluspaikkojen tulee olla selke-
ästi sellaisia viranomaistahoja, jotka vastaavat nimenomaan 
yhteiskunnan turvallisuudesta ja siihen liittyvästä valmiudes-
ta.”

Vuoden 1992 siviilipalveluslaissa luovuttiin ns. Lex Pihlaja-
mäen aikaisesta siviilipalveluksen militarisointiyrityksestä ja 
muutettiin sivarit tavallisia töitä tekeväksi halpatyövoimak-
si. Niinistön vaatimus ei tietenkään voi toteutua koska po-
liisi, väestönsuojeluviranomaiset tai muutkaan perinteiset 
”turvallisuus”viranomaiset eivät halua sivareita, ainakaan 
suurin joukoin. Kysymys ei olekaan viime kädessä siviilipal-
veluksen vaan kaiken militarisoimisesta ”kokonaisturvallisuu-
den” nimissä. Mitä erilaisimpien työpaikkojen militarisointi 
tehdään hyväksyttäväksi sillä että niissä on sivareita. Tähän 
sopii hyvin se, että sivareita työskentelee paljon sosiaali- ja 
terveysalalla sekä opetusalalla. Niinistö etsii ”siviilipalveluk-
sen vaikuttavuutta niin maanpuolustuksen kuin yhteiskunnan 
kokonaisturvallisuuden tarpeisiin”. Meidän kaikkien on syytä 
tukea ihmisoikeuselinten vaatimusta siitä, että siviilipalvelus 
pidetään siviilien käsissä. Se auttaa pitämään militaristien nä-
pit irti työpaikoistamme.

JUHA KELTTI

Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittamassa omaa selvitys-
työtään puolustusministeriön aloitteesta, kuten Niinistö ker-
toi. TEM:n opportunismi ja taipuminen militaristien tahtoon 
näkyy siinä, että ihmisoikeuselinten vaatimuksia Suomelle 
aseistakieltäytyjien aseman parantamiseksi ei edes mainittu.

Niinistön tavoitteena on siviilipalveluslain muuttaminen soti-
laallisen maanpuolustuksen valmiuden ja toimintaedellytys-
ten turvaamiseksi. YK:n ja Euroopan Neuvoston poliittisten ja 
ihmisoikeuselinten kannanottojen valossa vaatimus on mah-
doton toteuttaa loukkaamatta sopimuksien takaamaa ajatuk-
sen, uskonnon ja omantunnon vapautta.

”Erityisen ongelmallinen normaalioloissa on nykyisen lain 
tarjoama rajoittamaton mahdollisuus asepalveluksesta kiel-
täytymiseen myös silloin, kun asevelvollisia tarvittaisiin tosi 
toimiin”, sanoo Niinistö totuutta reippaasti muuntaen, min-
kä voi todeta tutustumalla siviilipalveluslakiin ja asevelvolli-
suuslakiin – rajoittamatonta mahdollisuutta ei ole. Niinistö 
olisi voinut kysyä ministeriönsä ja pääesikunnan lakimiehiltä, 
miten päädyttiin nykyiseen minimitason ratkaisuun aseista-
kieltäytyjien sodan ajan vapautuksesta sotapalveluksesta. Se 
osoittautui ihmisoikeuselinten kritiikin valossa ainoaksi mah-
dollisuudeksi, kuten me valmisteluun siviilipalveluksen uudis-
tamistyöryhmässä (2006-7) osallistuneet muistamme.

Nämä enempää kuin muut kirjoituksessa mainitut sotaminis-
terin hankkeet eivät mene läpi, jos Suomi aikoo vielä pysy-
tellä ihmisoikeussopimuksissa. Kuten ei myöskään siviilipal-
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ASMO HUTTUNEN
NYKYINEN DUUNI: Musiikkiluokan opettaja,  
      Kotkan Rauhalan koulu

SIVARIPAIKKA: Kilterin Yläaste, Vantaa

Milloin ja minkä ikäisenä suoritit siviilipalveluksen?
Alkoi tammikuussa -95. Oon syntynyt -75, että olin 19 ja ri-
sat silloin.

Kuinka pitkä palvelusaika oli tuolloin?
Se oli 13 kuukautta ja olikohan se vielä plus 5 päivää. Koulu-
tusjakso kesti 5 viikkoa.

Mitkä olivat työtehtäväsi siviilipalveluspaikassa?
Toimin kouluavustajana, nykykielellä koulunkäynnin ohjaaja-
na. Autoin opettajia ja rehtoria kaikennäköisissä koulun juok-
sevissa asioissa, avustin tunnilla ja välillä tein sijaisen hom-
mia.

Mitä kaikkea olet tehnyt sivarin jälkeen?
Vähän aikaa ajoin taksia. Sen jälkeen oon pitkälti työsken-
nellyt lasten parissa: kesäsiirtolassa, kesäleireillä, sijaisena...

Onko sivarista ollut sinulle hyötyä?
Oon pitkälti läpi elämän ollut outolintu, ja tässäkin tapauk-
sessa kulkenut yhteiskunnallisesti ”vasta-aallokkoon”, niin 
sanotusti. Oon joutunut usein kyseenalaistamaan näitä asi-
oita ja siitä on tullut henkilökohtainen tapa näyttää miten ih-
miset elää.

Jos olisin mennyt armeijaan silloin puusilmänä ja puukorva-
na tekemään sitä mitä muut käskee, en olisi välttämättä ollut 
niin aktiivinen oman tien löytämisessä.

Minkä takia valitsit siviilipalveluksen?
Alunperinhän olin menossa armeijaan - kävin kutsunnoissa 
ja mut määrättiin Vekarajärvelle suorittamaan asevelvollisuut-
ta. Olen kuitenkin aina ollut hirveän auktoriteettikammoinen. 
Inhoan auktoriteetteja, ja armeijasta tuli sellainen olo, että 
saatana, en ala pokkuroimaan tämmöistä väkeä. Hetken sitä 
puntaroi, et ei tää todellakaan voi olla mun juttu. Kammok-
suin ajatusta tappamisen alkeista – ”tappamisen cum laude 
-opinnoista”. Päätin, että lähden totaalikieltäytyjäksi. Aloin 
kuitenkin miettimään, voisiko siviilipalvelus olla mun väylä 
koulumaailmaan. Kolme kuukautta ennen koulutusjakson al-
kua Vaasassa aloin soittelemaan pääkaupunkiseudun koulu-
ja läpi. Lopulta Kilterin yläasteelta sanottiin että: ”Tervetuloa, 
tuu käymään ja katotaan vähän meininkiä”. Näin totaalikiel-
täytyminen vaihtui siviilipalvelukseksi Vantaalla.

Miten sivarius näkyy työssäsi?
Joskus on joutunut perustelemaan näkemyksiään. Oppilai-
den kanssa ei tosin tarvitse. Lapset kysyy: ”Miks et sä oo käy-
ny armeijaa?” Ja sit mä vastaan, ja lapset on silleen: ”ok”. 
Lapset ovat siinä mielessä auliimpia kuin aikuiset, jotka on 
jotenkin nihkeitä erilaisille ajatuksille. Lapsille se on ihan ok, 
että toinen käy armeijan ja toinen ei. Toisaalta lapset ei kysy 
naisopettajalta, et onko käynyt armeijan. Armeijan sukupuo-
littuneisuus ärsyttää.

Eli jotain opittavaa tasa-arvosta olisi tässäkin asiassa?
No ehdottomasti! Armeijahan EI ole tasa-arvoinen laitos mis-
sään muodossa, se riitelee perustuslainkin kanssa.

Onko vakaumuksesi muuttunut ja miten toimisit, jos nyt 
joutuisit kutsuntoihin?
Vakaumus on tavallaan jalostunut. Tässä iässä näkee, että 
puolustusvoimat on ylipäätään täysin järjetön ajatus. Jos nyt 
tulis kutsunnat, mä en menisi edes siviilipalvelukseen. Joko 
lähtisin pois maasta tai valitsisin sen vankilavaihtoehdon. Yli-
päätään, ihmisiä täällä maapallolla ollaan. Kansakuntia on ol-
lut tuhansia vuosia, ja meitä suomalaisia ei mikään erota siitä 
toisesta kansasta. En ymmärrä tätä näkökulmaa, että pitäisi 
puolustaa asein rajaa, jota ei ihan oikeasti ihmisten välillä ole.

Mainitse jokin mieleen jäänyt tapahtuma tai sattumus 
siviilipalvelusajalta.
Oltiin lähdössä viettämään iltaa Vaasan keskustaan. Pitkätu-
kat jäivät sitten parin kuulapään kynsiin bussissa. Kaks kuula-
päätä sitten haistatteli, uhkaili ja vähän tönikin siinä. Tämän 
huomattuaan toinen sivarikaverini tuli siihen. Sellainen pitkä-
partainen mörökölli, paljon isompi kuin natsit – myös henki-
sesti. Hän sitten ärähti pojille: ”Natsit istuu!” ja ohjasi nämä 
natsit kiltisti istumaan. Loppumatka taittui hyvin rauhallisesti 
ja natsitkin olivat kiltisti aivan hiljaa.

ELSA TAURIA

Totaali- 
kieltäytyminen 

vaihtui  
siviilipalvelukseen  

Vantaalla.

 Mitä sivari 

  duunaa 

  NYT?
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Sadan vuoden jälkeen suomalaiselle identiteetille olisi 
ehkä aika löytää positiivisempaa sisältöä kuin "emme 
ole enää osa Venäjää, jippii". 
(KIRJAILIJA ROMAN SCHATZ YLELLE 9.12.2017)

Syyriaa maan tasalle hävittäneet valtiot vain haluavat 
syyrialaisille paremman huomisen, näin meille tietää 
kertoa omien hallitustensa intressejä myötäilevä veltto 
älymystö.
(TOIMITTAJA BRUNO JÄNTTI VOIMA-LEHDESSÄ 9/2017)

Antti ja Juha tekivät lapsille suunnatun värityskirjan 
talvisodasta: ”Herättää varmasti ristiriitaisia tunteita” 
(ILTA-SANOMIEN OTSIKKO 8.12.)

Itsenäisyyden juhlavuonna jokainen saa katsoa 
haluamansa määrän Tuntematon sotilas -elokuvan 
filmatisointeja. 
(SUOMEN KUVALEHDEN PÄÄKIRJOITUS 1.12.2017)

Koko kansan maanpuolustustahto laski viime vuonna, 
mutta Suomi 100 -juhlavuoden uskotaan kääntävän 
suunnan. 
(YLE, 31.10.)

10.1. Siviilien puolustus -opintopiiri kokoontuu  
         Rauhanasemalla klo 18

17.1. Siviilien puolustus Kuopiossa

4.2. Ruokaa ei aseita Tampereella

3.3. Punkkia Rauhiksella

 

Siviilien puolustus -tapahtuma  
tulossa myös Turkuun alkuvuodesta.

Tervetuloa mukaan kaikkeen toimintaan!  
Muutokset aikatauluihin mahdollisia.  
Katso tarkempi info nettisivuilta akl-web.fi  
tai Facebookista.

Antimilitaristi 

toivottaa onnellista 

uutta vuotta 2018 

kaikille lukijoilleen!
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SIVARI & 
TOTAALI
2/1995
Lue koko lehti osoitteessa  

antimilitaristi.fi

Kaikki historiankirjoituksen teoriaan vähänkin perehtyneet 
tietävät, että ”jokainen sukupolvi kirjoittaa historian uudel-
leen”. Lause pitää varsin hyvin paikkansa nk. tieteellisen his-
toriankirjoituksen osalta, mutta vielä enemmän se pitää paik-
kansa, kun ajatellaan niitä käsityksiä, joita ihmisillä on histori-
asta ja sen tapahtumista. Kaikkein parhaiten se pitää kuiten-
kin paikkansa, kun ajatellaan eri aikakausien ”polittiisia to-
tuuksia” menneestä.

Erittäin tyypillinen ja tällä hetkellä ajankohtainen esimerkki on 
Suomen osallistuminen toiseen maailmansotaan. Vielä 1980-
90 -lukujen taitteessa, talvisodan 50-vuotisjuhlien yhteydessä, 
sosialidemokraattinen presidentti ja entinen kaukopartiomies 
Mauno Koivisto lausui jotakin selllaista, että talvisota ei ollut 
Suomen kannalta hyödyllinen ja välttämätön. Nyt maailmanso-
dallista 50-vuotisjuhlia myöhemmin sosialidemokraattinen pre-
sidentti ja tuleva sivarin isä Martti Ahtisaari antaa ylipäällikön 
päiväkäskyn, jossa sanotaan mm. seuraavaa:

”(Suomi) oli ainut sodan osapuoli Manner-Euroopassa, joka 
välttyi miehityksen kauhuilta. Se oli ainut, joka selvisi sodasta 
tahrattomin kilvin, jolla ei ole mitään hävettävää mutta paljon 
ylpeydellä muisteltavaa. Pieni pohjoinen kansansirpaleemme 
säilyi itsenäisenä, sen demokraattinen yhteiskuntajärjestelmä 
toimivana, sen kansa vapaana.”

Ahtisaaren näkemys edustaa varmaankin nykyistä suomalais-
ten virallista itseymmärrystä tapahtumista toisen maailman-
sodan aikana. Tässä tapauksessa poliittinen totuus historias-
ta ei ole kuitenkaan muuttunut tieteellisen totuuden kans-
sa, vaan siitä riippumatta. Neuvostoblokin murtuminen on 
avannut tutkijoille joitakin uusia lähteitä, mutta ne eivät kä-
sittääkseni ole antaneet ahtisaarelaiselle historiantulkinnalle 
sen enemmän todisteita kuin mitä sillä aikaisemmin on ollut.

TALVISOTA – VÄLTTÄMÄTÖN VAI EI?

On selvää, että talvisota oli kaikilla eettisillä mittapuilla arvi-
oituna Stalinin rikos – verisen diktatuurin yritys pakottaa pie-
ni demokratia alistumaan ehtoihinsa.

Voiton päivästä 
50 vuotta – 

Suomi voitti?

Kuitenkaan ei ole osoitettu, että talvisota oli Suomen itsenäi-
syyden kannalta välttämätön. Ei ole todistettu, että paasiki-
veläinen tulkinta, jonka mukaan Neuvostoliitto ajoi Suomen 
suhteen vain omia turvallisuusintressejään, olisi väärä. Tätä 
ei todista Baltian maiden kohtalo. Stalinin alkuperäiset vaati-
mukset Suomen suhteen olivat alunperin erilaiset kuin Balti-
an maissa, sitä paitsi venäläiset olivat valmiit tinkimään niistä, 
Baltian maita ei myöskään liitetty Neuvostoliittoon 1939 vaan 
vasta seuraavana vuonna, jolloin Euroopan poliittinen tilan-
ne oli ratkaisevasti muuttunut: Saksa oli miehittänyt Ranskan 
ja Norjan. Otto Ville Kuusisen ”kansanhallitus" ei myöskään 
todista sitä: se todistaa vain sen, että sitten kun sota oli alka-
nut, venäläisten oli tarkoitus miehittää Suomi.

Tietenkään ei voida varmasti sanoa myöskään, että talviso-
ta olisi voitu välttää myöntyväisemmällä suhtautumisella Sta-
linin neuvottelutarjouksiin. Voidaan kuitenkin sanoa, että 
pahimmassakin tapauksessa se olisi lykkääntynyt vuodella. 
Muussa tapauksessa se olisi vältetty. Jäi selvittämättä mah-
dollisuus, että kymmenettuhannet suomalaiset ja sadattu-
hannet vastahakoisesti sotimaan lähteneet venäläiset olisivat 
jääneet eloon ja sadattuhannet suomalaiset olisivat saaneet 
jäädä asumaan koteihinsa. Riippuu tietysti vain jokaisen maa-
ilmankatsomuksesta, nähdäänkö tässä ”mitään hävettävää”, 
aiheuttaako se ”mitään tahraa” ”meidän” kilpeemme.

AJOPUUTEORIAN YLISTYS?

Sodan jälkeen suomalaiset historiantutkijat kehittivät ns. 
”ajopuuteorian”. Suomi ajautui jatkosotaan voimatta itse 
vaikuttaa siihen mitenkään. Teoria upotettiin 1960-luvulla, ei 
toki suomalaisin voimin vaan skotlantilaisen Anthony Upto-
nin ja amerikkalaisen H. P. Krosbyn tutkimuksilla.

Kysymys ei ollut ”ajautumisesta”, vaan selvistä tietoisista po-
liittisista valinnoista – toki ulkoisissa olosuhteissa, jotka ei-
vät olleet suomalaisten itse luomia. Yhtä hyvin kuin talviso-
taa voidaan pitää Stalinin rikoksena, yksi syy jatkosotaan on 
Neuvostoliiton politiikka Suomea kohtaan vuonna 1940.

Kuitenkaan ei voida sanoa, että jatkosota olisi ollut Suomen 
kannalta väistämätön. Suomi ei ”ajautunut” sotimaan nat-
sien rinnalla stalinisteja vastaan vaan se päätti sen itse. Se 
päätti itse hakea turvaa Saksalta Neuvostoliiton mahdol-
lista uhkaa vastaaan. Se päätti itse liittoutua Saksan kans-
sa. Jos talvisota osoitti suomalaisten silmissä todeksi usko-
muksen Venäjästä perivihollisena ja itsenäisyyden uhkana, 
osoitti jatkosota venäläisten silmissä, että Suomi oli valmis 
luovuttamaan alueitaan heidän maataan vastaan suunnat-
tuun hyökkäykseen.

Suomi päätti itse luovuttaa puolet maasta vapaaehtoisesti 
saksalaisten miehitettäväksi. Se päätti itse sitoa Suomen tu-
levaisuuden natsien ”Uuteen järjestykseen” ja tukea sen pys-
tyttämistä Suomen voimavaroilla. Se päätti itse käydä sotaa 
kansanmurhan ja kaasukammioiden ”Uuden Euroopan” puo-
lesta. Jäi selvittämättä mahdollisuus, että Suomi olisi ollut 
puolueeton ja pakon edessä valmis puolustamaan aluettaan 
kaikkia mahdollisia maahantunkeutujia vastaan. Riippuu tie-
tysti vain jokaisen maailmankatsomuksesta, nähdäänkö tässä 
”mitään hävettävää”, aiheuttaako se ”mitään tahraa” ”mei-
dän” kilpeemme.

KAJ RANINEN

Sivari&Totaalin numerossa 2/1995 
Kaj Raninen arvioi Suomen tapaa 

käsitellä sotahistoriaansa.

— 27 —

• WANHAT WALITUT •




