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Ultra Bra -yhtyeen kappaleessa Kahdeksanvuotiaana 1970-lu-
vulla syntynyt sanoittaja Anni Sinnemäki kuvaa lasta, joka tie-
tää maailman tuhoutuvan suurvaltojen kaksintaistelussa. Meis-
tä 1990- tai 2000-luvulla syntyneistä eli aktiivisimmassa ase-
velvollisuudesta kieltäytymisiässä olevista harva lienee pelän-
nyt lapsuudessaan ydinsotaa. Sen sijaan opimme ala-asteella, 
että on olemassa kasvihuoneilmiö ja että sen kiihtyminen uh-
kaa koko ihmiskunnan olemassaoloa. Orastava ilmastoahdistus 
alkoi itkuna, kun pettymys lumettomasta joulusta yhdistyi mie-
lessämme koulussa esiteltyyn pelottavaan ilmiöön.

Sinnemäen nuoruuden aikoihin ydinaseiden vastainen toimin-
ta oli merkittävä teema rauhanliikkeessä. Valitettavasti aihe on 
edelleen ajankohtainen, kuten Yhdysvaltain tänä syksynä teke-
mä päätös vetäytyä ydinaseita rajoittavasta INF-sopimuksesta 
osoittaa. Ilmastonmuutos ei ole ratkaistavissa pelkästään aseis-
takieltäytymisellä ja rauhantyöllä. Antimilitarismi ja ilmaston-
muutos kuitenkin liittyvät toisiinsa, kuten tästä lehdestä saam-
me lukea.

Kahdeksanvuotiaskin  
sen näkee

Kahdeksanvuotiaan peloista huolimatta maailma ei ole vielä 
tuhoutunut suurvaltojen kaksintaistelussa, mikä herättää toi-
voa. Ehkäpä se ei kaadu ilmastonmuutokseenkaan. Toivotta-
vasti 2030-luvulla syntyvien mielessä ilmastokatastrofi tuntuisi 
yhtä etäiseltä uhkalta kuin ydinsota nykylasten mielissä.

Sinnemäen sanoituksen lopussa kahdeksanvuotias etsii kartal-
ta kaukaista paikkaa, joka välttäisi ydinsodan laskeuman. Maa-
ilmankartalta ei kuitenkaan löydy paikkaa, johon voisi paeta 
koko planeettaa koskevaa ilmastonmuutosta. Lienee siis pa-
rasta pysytellä paikallaan ja yrittää tehdä asialle jotain.

AKU KERVINEN 
paatoimittaja@antimilitaristi.fi
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Korkein oikeus päätti marraskuussa olla myöntämättä valitus-
lupaa Helsingin hovioikeuden viime helmikuussa antamasta 
päätöksestä, jossa siviilipalveluksesta kieltäytymisestä syytet-
ty totaalikieltäytyjä jätettiin rangaistukseen tuomitsematta. 
Hovioikeus katsoi, että hänen tuomitsemisensa olisi ollut syr-
jivää. Käytännössä korkeimman oikeuden ratkaisu tarkoittaa 
sitä, että hovioikeuden päätös jää pysyväksi ja kyseistä hen-
kilöä ei tuomita kieltäytymisensä johdosta.

Korkeimman oikeuden ratkaisu tarkoittaa myös sitä, että 
Suomessa on tuomittu satoja totaalikieltäytyjiä pitkiin ehdot-
tomiin vapausrangaistuksiin nyt syrjiväksi katsotulla tavalla. 
Tuomitsemisen syrjivyys ja muut siihen sisältyvät ihmisoike-
usongelmat on tuotu tuomioistuinten käsiteltäväksi lukuisis-
sa totaalikieltäytyjäoikeudenkäynneissä jo vuosien ajan, mut-
ta tähän saakka tuomioistuimet ovat jättäneet ne huomiotta. 
Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että parhaillaan tuomioistuin-
käsittelyä odottavien totaalikieltäytyjien jutut on ratkaistava 
viipymättä. Korkeimman oikeuden nyt antama ennakkopää-
tös merkitsee sitä, että muutkin vakaumukselliset totaalikiel-
täytyjät tulee jättää rangaistukseen tuomitsematta.

Siviilipalveluslain mukaan siviilipalveluksesta kieltäytymises-
tä syytetty henkilö, jota ei sen johdosta tuomita, määrätään 
uudestaan suorittamaan siviilipalvelusta. Suomen oikeusjär-
jestelmään sisältyvä useampikertaisen tuomitsemisen kielto 
tarkoittaa kuitenkin sitä, ettei samaa henkilöä voida asettaa 
useaan kertaan syytteeseen kieltäytymisen johdosta. Uudet 
tuomitsemisprosessit nyt vapautetun tai muidenkaan totaali-

TOTAALIKIELTÄYTYJIEN  
VAPAUSRANGAISTUKSISTA  

VIHDOIN LUOVUTTAVA  

- SATOJA ASEISTAKIELTÄYTYJIÄ TUOMITTU SYRJIVÄSTI VANKEUTEEN

kieltäytyjien kohdalla eivät siis voisi tulla kysymykseen, vaik-
ka heidät määrättäisiinkin uudelleen palvelukseen ja he jou-
tuisivat kieltäytymään siitä toistamiseen.

Hallitus antoi syyskuussa eduskunnalle lakiesityksen, jonka 
mukaan Jehovan todistajat asevelvollisuuspalveluksesta va-
pauttava laki kumottaisiin. Lakiesitys on parhaillaan valiokun-
takäsittelyssä. Toteutuessaan se merkitsisi ihmisoikeusongel-
man "ratkaisemista" ihmisoikeuksia heikentämällä. Se johtai-
si erittäin todennäköisesti totaalikieltäytyjien määrän lisään-
tymiseen ja olisi täysin päinvastainen YK:n ihmisoikeuskomi-
tean kannan kanssa. Ihmisoikeuskomitea on useaan ottee-
seen kehottanut Suomea ratkaisemaan ongelman laajenta-
malla vapautuslakia koskemaan myös muita vakaumuksia. 
Ihmisoikeuskomitealla on Suomessa laintasoisena voimas-
sa olevan kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleisso-
pimuksen tulkintavalta. Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että 
eduskunnan käsittelyssä oleva lakiesitys tulee hylätä ja esitys 
valmistella uudelleen Suomea sitovat ihmisoikeusvelvoitteet 
kunnolla huomioon ottaen.

Ihmisoikeuskomitean kannanotot perustuvat siihen, ettei to-
taalikieltäytyjien tuomitseminen ole ongelma vain yhdenver-
taisuuden johdosta, vaan kysymys on ensisijaisesti ajatuksen, 
omantunnon ja uskonnon vapaudesta. Aseistakieltäytymisoi-
keuden katsotaan nykyään kuuluvan niiden piiriin ja vankeus-
tuomioiden langettamisen aseistakieltäytymisen johdosta 
voidaan katsoa rajoittavan näiden perusoikeuksien toteutu-
mista.

Viime talven ja kevään aikana toiminut siviilipalveluslain 
muuttamista käsitellyt työryhmä sai aikaan lakiesitysluonnok-
sen, joka lienee menossa eduskunnan käsiteltäväksi vielä syk-
syn aikana. Ryhmä perustettiin puolustusministeri Jussi Nii-
nistön aloitteesta. Niinistö ehdotti lakiin muutoksia, jotka oli-
sivat merkinneet siviilipalveluksen merkittävää huonontumis-
ta: niihin kuului mm. siviilipalveluksen työpalvelun keskittämi-
nen ”kokonaisturvallisuutta” tukeviin tehtäviin.

Nämä suunnitelmat eivät kuitenkaan edistyneet ja lopulta 
hallitus on esittämässä siviilipalveluslakiin vain pieniä muu-
toksia, joiden joukossa on myös pari AKL:n ehdotuksiin pe-
rustunutta pientä edistysaskelta. Valtion kustannusosuutta si-
varien palvelusaikaisista majoituskustannuksista kasvatetaan, 
mikä johtanee palveluspaikkojen määrän lisääntymiseen. Jat-
kossa myös kaikki täydennyspalvelukseen hakeneet on va-
pautettu armeijan palveluksesta automaattisesti kaikissa ti-

SIVARILAIN MUUTOKSET EDUSKUNTAAN
lanteissa, eivätkä vain täydennyspalveluksen suorittamisen 
aloittaneet, kuten tähän asti.

On kuitenkin mahdollista, että ehdotukset siviilipalveluksen si-
sällön muuttamisesta ja kytkemisestä tietyissä piireissä muodik-
kaan ”kokonaisturvallisuuden” käsitteen piiriin nousevat uudel-
leen esiin tulevaisuudessa. AKL toteaa, että siviilipalveluksessa 
on rangaistuksenomaisen palvelusajan ja ehdottomiin vapaus-
rangaistuksiin perustuvan rangaistusjärjestelmän kaltaisia suu-
ria ongelmia. Palveluksen nykyinen toteuttamistapa, joka tarjo-
aa paljon erilaisia palveluspaikkoja ja laajan kirjon erilaisia teh-
täviä niistä kiinnostuneille siviilipalvelusvelvollisille, ei kuiten-
kaan pääsääntöisesti kuulu näihin ongelmiin. AKL näkee, että 
pakollinen siviilipalvelus tulee lakkauttaa asevelvollisuuden 
myötä. Niin kauan kuin se yhä on olemassa, liitto jatkaa toimin-
taansa sen puolesta, että siviilipalvelus olisi mahdollisimman 
hyvä ja yhdenvertainen vaihtoehto sen suorittaville ihmisille.
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Ei lisää totaalikieltäytyjiä häkkiin! 
Aseistakieltäytyjäliitto vaati YK-päivänä 
eduskuntatalon edessä sekä Narinkkatorilla 
asevelvollisuuden ihmisoikeusongelman 
ratkaisemista ihmisoikeuksia 
kunnioittavalla tavalla: laajentamalla 
Jehovan todistajien vapautuslakia 
koskemaan muitakin vakaumuksellisia 
aseistakieltäytyjiä. Kuva: Tiia Sainio
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Helsingin hovioikeus päätti helmikuussa 2018 vapauttaa sivii-
lipalveluksesta kieltäytymisestä tuomitun totaalikieltäytyjän, 
koska tuomitseminen olisi merkinnyt syrjintää palveluksesta 
vapautettuihin Jehovan todistajiin verrattuna. Marraskuussa 
korkein oikeus päätti, ettei myönnä valituslupaa, joten hovi-
oikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

Hovioikeuden ratkaisu ohjaa alempien tuomioistuinten toi-
mintaa ja kaikki siviilipalveluksesta kieltäytymisestä nostetuis-
ta jutuista tehdyt valitukset käsitellään Helsingin hovioikeu-
dessa. Helsingin hovioikeuden ratkaisu on jo johtanut siihen, 
että useita totaalikieltäytyjiä on jätetty rangaistukseen tuo-
mitsematta. Joitakin juttuja taas on lykätty. Kun hovioikeu-
den ratkaisu jää nyt pysyväksi, on tilanne tällä hetkellä se, et-
tei totaalikieltäytymisestä enää langeteta tuomioita.

Eduskunnan käsittelyssä on kuitenkin Suomen kansainväli-
siä ihmisoikeusvelvoitteita loukkaava lakiesitys, jonka mu-
kaan Jehovan todistajat palveluksesta vapauttava laki kumo-
taan. Lakiesitys on täysin päinvastainen YK:n ihmisoikeusko-
mitean vaatimusten kanssa: se on useaan otteeseen vaati-
nut Suomea laajentamaan vapautusmenettelyä koskemaan 
myös muita totaalikieltäytyjäryhmiä. Kuitenkin Helsingin ho-
vioikeuden ratkaisu perustui nimenomaan syrjivyyteen Jeho-
van todistajiin verrattuna, joten erityislain kumoamisen jäl-
keen tämä ongelma katoaa ja totaalikieltäytyjien tuomitse-
minen vapausrangaistuksiin jatkuu entiseen tapaan. Jehovan 
todistajien vapautuslain kumoava laki astuu voimaan toden-
näköisesti keväällä 2019.

Totaalikieltäytyjien tuomitsemisprosessi kestää tavallisesti 
useita kuukausia, joten nyt kieltäytyvät saattavat päätyä tuo-
mioistuimen eteen vasta vapautuslain kumoamisen jälkeen. 
Suomessa on kuitenkin voimassa ns. tekohetken lain periaa-
te: mikäli laki muuttuu tekohetken ja tuomitsemishetken vä-
lillä, noudatetaan tekohetken lakia. Tämä tarkoittaa sitä, että 
kun nykylakien mukaisessa tilanteessa totaalikieltäytyjiä ei 
tuomita, ei niiden voimassa ollessa kieltäytyneitä tulisi tuo-
mita myöskään vapautuslain kumoamisen jälkeen.

Tilanne on juridisesti varsin monimutkainen, koska siviili-
palveluslain palveluksesta kieltäytymistä koskevat rangais-
tussäännökset ovat periaatteessa voimassa tälläkin hetkellä 
– niitä vain ei sovelleta, koska se merkitsisi syrjintää. Mikäli 
kieltäytyminen on tapahtunut hetkellä jolloin siitä tuomitse-
minen merkitsisi syrjintää, tulee rangaistus kuitenkin nähdäk-
semme jättää  antamatta vaikka oikeudenkäynti järjestettäi-
siinkin vapautuslain kumoamisen jälkeen. Emme pysty lupaa-
maan varmasti että tuomioistuimet todella jättäisivät tuomit-
sematta, mutta kannattaa yrittää: mikäli vapautuslaki kumo-
taan, sen jälkeen kieltäytyneet kyllä saavat vapausrangaistuk-
sen. Mahdollista on sekin, ettei kieltäytymisestä tällä hetkellä 
edes nostettaisi syytettä, jolloin mitään tuomitsemisproses-
sia ei käynnistetä. Syyttämättä jättämisestä voi kuitenkin tulla 
ongelmia myöhemmin (ks. tekstin loppu).

SUUNNITTELETKO TOTAALIKIELTÄYTYMISTÄ  
- NYT SAATAT SELVITÄ ILMAN TUOMIOTA!

MITÄ KANNATTAA TEHDÄ, JOS HALUAT KIELTÄYTYÄ 
ILMAN TUOMIOTA?

- Jos olet hakenut siviilipalvelukseen, voit lähettää kieltäyty-
misilmoituksen Lapinjärven siviilipalveluskeskukseen. Jos il-
moitus on keskuksessa ennen vapautuslain kumoamista, kiel-
täytyminen tapahtuu tilanteessa jossa siitä rankaiseminen 
merkitsisi syrjintää.

- Jos et ole hakenut siviilipalvelukseen, voit kieltäytyä vas-
ta sinulle määrättynä armeijan palvelukseenastumispäivänä. 
Ainoa ennen vapautuslain todennäköistä kumoamista oleva 
palvelukseenastumispäivä on tammikuussa. Asevelvollisuu-
desta kieltäydyttäessä vapauttava tuomio saattaa olla epä-
varmempi, koska asia käsitellään eri tuomioistuimessa ja tuo-
mio langetaan sotilaskokoonpanossa. Tässä tilanteessa var-
mempi tapa välttää tuomio on hakea siviilipalvelukseen ja 
kieltäytyä siitä.

- Hovioikeuden vapauttava päätös perustuu siihen, että mui-
ta vakaumuksia syrjitään Jehovan todistajiin verrattuna. Jot-
ta syrjintä on olemassa, kieltäytymisen tulee siis perustua va-
kaumukseen ja tämä on syytä tuoda esiin kieltäytymisilmoi-
tuksessa, esitutkinnassa ja mahdollisessa oikeudenkäynnissä.

- Ole yhteydessä Aseistakieltäytyjäliittoon koko tuomitsemis-
prosessin ajan. Saat halutessasi kauttamme myös avustajan 
oikeudenkäyntiin. Yksin asiaa ei missään tapauksessa kanna-
ta ruveta hoitamaan.

ONKO MAHDOLLINEN VAPAUTTAVA TUOMIO 
LOPULLINEN?

Kyllä se on. Siviilipalveluslain mukaan siviilipalveluskeskus 
kyllä määrää uudelleen palvelukseen ne siviilipalvelusrikok-
sesta syytetyt, joille ei langeteta tuomiota. Suomen oikeus-
järjestelmään sisältyy kuitenkin useampikertaisen syyttämi-
sen kielto (ne bis in idem) ja sekä korkeimman oikeuden en-
nakkopäätöksen että kansainvälisten ihmisoikeuselinten joh-
donmukaisen tulkinnan mukaan aseistakieltäytyminen katso-
taan yhdeksi teoksi silloinkin, kun kyseinen henkilö kutsutaan 
palvelukseen useita kertoja. Siis vaikka siviilipalveluskeskus 
kutsuisikin uudelleen palvelukseen, eivät uudet syytteet enää 
ole mahdollisia.

Ongelmia voi kuitenkin tulla, mikäli syyttäjä ei ole nostanut 
kieltäytymisestä syytettä ollenkaan. Syyttämättä jättämistä ei 
välttämättä pidetä ne bis in idem -periaatteessa tarkoitettu-
na asian lopullisena ratkaisemisena. Tällöin on mahdollista, 
että syyte nostetaan ja tuomion langetetaan sen jälkeen, jos 
siviilipalveluskeskus kutsuu uudelleen palvelukseen.
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Nuorten militarisoinnin vastaista toimintaviikkoa vietettiin 
12.-18. marraskuuta. Viikon aikana toteutettiin asevelvol-
lisuuden sekä armeijan nuoriin ja lapsiin kohdistaman rek-
rytoinnin ja propagandan vastaista toimintaa kahdeksassa 
maassa, kolmella eri mantereella. Viikon aikana järjestettiin 
esimerkiksi väkivallatonta toimintaa, työpajoja, keskusteluti-
laisuuksia ja elokuvanäytöksiä. Suomessa teemaviikkoa to-
teutettiin kutsuntakampanjan muodossa.

4.10.2018 Tampereella pidettiin lyhyt mielenilmaus Patrian 
paikallisen toimiston edessä. Toimistorakennuksen lipputan-
goista vedettiin alas niissä aiemmin liehuneet liput, joiden ti-
lalle tankoihin nostettiin banderolli tekstillä: “Ei aseita Jeme-
niin! Kanna vastuu Patria!”

Aiemmin syksyllä uutissivusto News Now Finland paljasti 
suomalaisen Patrian valmistamien ja Saudi-Arabiaan myyty-
jen panssariajoneuvojen osallistuneen sotatoimiin Jemenis-
sä. Kansainvälisillä sopimuksilla Suomi on kuitenkin sitoutu-
nut olemaan viemättä aseita sotaa käyviin maihin. Suomen 
ulkoministeriö kertoi tiedotteessaan 22.11. Suomen lopetta-
van aseviennin Saudi-Arabiaan ja Arabiemiraatteihin, ennen 
kaikkea Jemenin hälyttävän humanitaarisen tilanteen vuoksi. 
Myös Saksa, Alankomaat ja Tanska ovat ilmoittaneet keskeyt-
tävänsä aseviennin Saudi-Arabiaan.

KUVA: AKU KERVINEN

KANSAINVÄLINEN 
TOIMINTAVIIKKO 

JÄRJESTETTIIN 
VIIDENNEN KERRAN

ASEKAUPPAA 
SAUDI-ARABIAAN 

VASTUSTAVA TEMPAUS 
TAMPEREELLA

Bogotassa järjestetyn 
aseistakieltäytymisaiheisen 
keskustelutilaisuuden mainos
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Etelä-Korean korkein oikeus kumosi totaalikieltäytyjän va-
pausrangaistuksen marraskuun alussa. Ennakkopäätöksen 
mukaan aseistakieltäytyminen on jatkossa laillista, eikä va-
kaumuksellisista syistä aseistakieltäytyneitä tule enää vangi-
ta vapausrangaistuksiin. Yli 900 vastaavaa oikeustapausta on 
tällä hetkellä avoinna. Jo aiemmin tänä vuonna maan perus-
tuslakituomioistuin kehotti hallitusta luomaan siviilipalvelus-
järjestelmän vuoteen 2019 mennessä. 

Tähän mennessä totaalikieltäytyjät ovat kärsineet Etelä-Kore-
assa 18 kuukauden vapausrangaistuksen. Miehille pakollinen 
asepalvelus kestää lyhimmillään 21 kuukautta, eikä aseista-
kieltäytymisoikeutta ole aiemmin tunnustettu.

VANKEUS JATKUU SIVARIN NOJALLA?

Nyt Etelä-Korean hallitus kaavailee rankaisumallista siviilipal-
velusta.  Hallituksen luonnoksessa on kolmen vuoden kes-
toinen siviilipalvelus, joka suoritettaisiin avustavissa tehtävis-
sä vankiloissa. Esityksessä "siviilipalveluksen" voisi suorittaa 
vuosittain 600 henkilöä, jotka puolustusministeriön alainen 
lautakunta kelpuuttaisi. 

Hallituksen kaavailuissa oli myös 27 kuukauden mittainen 
palvelus, mutta se päätyi kannattamaan 36 kuukauden pal-
velusta. Lain parlamentaarisen käsittelyn odotetaan alkavan 
vielä tämän vuoden puolella. 

AKL:n korealainen sisarjärjestö 전쟁없는세상 World Without 
War kampanjoi aktiivisesti, jotta aseistakieltäytymisoikeus to-
teutettaisiin kansainväliset ihmisoikeussopimukset huomioi-
valla tavalla, eikä siviilipalvelusjärjestelmä olisi rangaistuksen-
omainen. 

LÄHDE: WORLD WITHOUT WAR, THE KOREA HERALD,  
THE LAW LIBRARY OF CONGRESS

KOLMEN VUODEN 
"SIVIILIPALVELUS" 
TULOSSA ETELÄ-KOREAAN

Aseistakieltäytyjä Hilel Garmi on tuomittu Israelissa vankeu-
teen jo viidennen kerran. Ensimmäinen tuomio langetet-
tiin 6.8. Garmin julkistettua kieltäytymisensä yhdessä toisen 
aseistakieltäytyjän kanssa. Garmin sai tuolloin 20 päivän tuo-
mion. Sen jälkeen hänet on tuomittu neljästi. Tuomioita on 
kertynyt yhteensä 80 päivää.

Garmi kirjoitti aseistakieltäytymisjulistuksessaan: "En voi vär-
väytyä, koska hyvin nuoresta alkaen olen uskonut, että ih-
miset ovat tasa-arvoisia. En usko, että kaikilla juutalaisilla 
on joku yhteinen nimittäjä, joka erottaa heidät arabeista. En 
usko, että minua tulisi kohdella eri tavalla kuin Gazassa tai 
Jeninissä syntynyttä lasta enkä usko, että kenenkään suru tai 
onni on tärkeämpää kuin toisen. (...) Koska synnyin voimak-
kaammalle puolelle Välimeren ja Jordan-joen välissä vallitse-
vassa hierarkiassa, minulla on sekä mahdollisuus että velvol-
lisuus yrittää taistella tätä hierarkiaa vastaan."

KAKSI  
ASEISTA- 
KIELTÄYTYJÄÄ 
VANGITTU  
ISRAELISSA

Kuva: World Without War
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Äkkiseltään voisi kuvitella, että hiilidioksidipäästöt suhteutet-
tuna bruttokansantuotteeseen olisivat vähäiset. Vuonna 2013 
maailman yhteenlaskettu bruttokansantuote oli 67 biljoonaa 
euroa1 ja vastaavasti hiilidioksidipäästöt 36 miljardia tonnia 
eli 36 biljoonaa kilogrammaa2. Suomen päästöt vuonna 2017 
olivat 56,1 miljoonaa tonnia3. Yksinkertainen jakolasku osoit-
taa, että aiheutamme päästöjä käsittämättömän piittaamat-
tomasti: yhdellä kilolla hiilidioksidipäästöjä saamme globaa-
liin talouteemme alle kaksi euroa lisää.

Armeijat ja sotiminen on tietoisesti jätetty ilmastopolitiikan ja 
ilmastosopimusten ulkopuolelle. Esimerkiksi Kioton ilmasto-

ARMEIJOIDEN PÄÄSTÖT  
ON HUOMIOITAVA  

ILMASTONMUUTOS- 
TAISTELUSSA

sopimusta solmittaessa sotilaallinen toiminta ja armeijan va-
rusteiden valmistaminen jätettiin kasvihuonekaasujen rajoi-
tusten ja mittaamisen ulkopuolelle Yhdysvaltojen painostuk-
sesta4. Armeijoiden ylläpito, varustelu ja sotiminen ovat kui-
tenkin vielä tuhlailevampaa hiilenkäyttöä suhteessa rahan-
käyttöön kuin rauhanomainen taloudellinen toiminta.

Yhdysvaltojen armeija on maailman suurin yksittäinen saastut-
taja: sen ylläpito ja varustaminen aiheuttaa noin viisi prosent-
tia maailman kasvihuonepäästöistä5. Koska muiden maailman 
maiden yhteenlasketut sotilasbudjetit ovat Yhdysvaltojen so-
tilasbudjetin luokkaa, maailman kaikkien armeijoiden varuste-

Armeijoihin, asevarusteluun ja sotimiseen kiinnitetään ilmastonmuutoksen 
torjunnassa harvemmin huomiota. Pelkästään armeijoiden ylläpito ja 
varustelu aiheuttaa kuitenkin kaikista maailman hiilidioksidipäästöistä 
noin 10 prosenttia. Mittavia päästöjä aiheutuu myös itse sotimisesta, 
vaikka siitä ei ole saatavilla luotettavia arvioita. Tässä kirjoituksessa 

teen selkoa myös sotimisen erilaisista ympäristörasituksista.

Uudet F-35-hävittäjät tuottaisivat jopa 5 %  
Suomen kokonaispäästöistä.

Armeijat ja  
sotiminen on 

tietoisesti jätetty 

ilmastopolitiikan ja 

ilmastosopimusten 

ulkopuolelle.
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lu ja ylläpito aiheutti vuonna 2009 maailman hiilidioksidipääs-
töistä kymmenesosan, ja vuoteen 2017 mennessä maailman 
sotilasmenot ovat kasvaneet siitä miltei 15 prosenttia6.

On tragikoomista, että ilmastonmuutosta pidetään suurim-
pana globaalina turvallisuusuhkana, mutta merkittävä tekijä 
tämän turvallisuusuhkan takana ovat yleisen turvallisuuden 
ylläpidolla perusteltavat armeijat.

PÄÄSTÖLASKUJA

Sotimisen ympäristövaikutusten arvioiminen on vielä vaike-
ampaa kuin armeijoiden ylläpidon, koska siihen liittyvät yksi-
tyiskohdat pidetään luonnollisesti sotasalaisuuksina. Armei-
joiden ylläpidon ja asevarustelun ilmastovaikutuksia on mah-
dollista arvioida sotilasbudjettien kautta. Toisaalta sotimises-
sa kaikenlainen tuhoaminen aiheuttaa muita ympäristövaiku-
tuksia, joiden arvioiminen on astetta hankalampaa. Vuoden 
2003 hyökkäyksen Irakiin on vuosina 2003–2007 arvioitu ai-
heuttaneen päästöjä 141 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuo-
sittain5.

Vuoden 1991 Irakin sodan aikana sytytettiin yli 600 öljyn-
porauskaivoa, joista monet paloivat yli yhdeksän kuukautta. 
Soihtuina paloi yhden päivän aikana 680–816 miljoonaa lit-
raa öljyä ja 70–100 miljoonaa kuutiometriä kaasua. Öljypalo-
jen yhteismäärä oli arviolta 160 miljardia litraa öljyä.7

Raakaöljykilon polttaminen aiheuttaa 3,15 kiloa hiilidioksidi-
päästöjä8. Pelkästään öljy- ja maakaasupalot aiheuttivat täten 
yli 420 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä, mikä on yli pro-
sentti vuoden 2013 yhteenlasketuista hiilidioksidipäästöistä.

Pommien ja ohjusten päästövaikutuksista en ole löytänyt lu-
kuja, mutta niiden räjähteet ja ajoaineet eivät ole mitenkään 
ympäristöystävällisiä. Oletetaan, että nämä aineet ovat hie-
man raakaöljyä haitallisempia, eli käytän niiden arvioimiseen 
kerrointa 5.

Isisiä vastaan on käytetty 100 000 pommia ja ohjusta9. Toma-
hawk-ohjus painaa 1600 kg ja räjähde noin 500 kg. Jos keski-
määräinen ammus ajoaineineen painaa 1000 kg, niin pelkäs-
tään tämän sodan pommitukset ovat aiheuttaneet 0,5 mil-
joonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Vuonna 1991 Irakin pom-
mituksissa käytettiin 88 500 tonnia pommeja10, eli ilmastovai-
kutus on sama kuin Isisin tapauksessa.

Vuonna 2016 Yhdysvallat käytti tilastojen mukaan 26 171 
pommia tai ohjusta11. Tykkien tai panssarivaunujen ammus-
ten määristä en ole löytänyt arviota, mutta yksi 155 mm tykin 
ammus painaa noin 50 kg, josta noin puolet on metallikuor-
ta. Ajopanoksessa on 20 kg ruutia. 20 tykin ammusta on siis 
tonni räjähteitä.

Olen tässä arvioinut ainoastaan sotimisen suoria ilmastovai-
kutuksia. Huomattavia epäsuoria vaikutuksia aiheutuu muun 
muassa panssarivaunujen alikaliiperiammuksissa käytettä-
västä köyhdytetystä uraanista. Se on ympäristömyrkky, jota 
vapautuu pienhiukkaspäästöinä, kun alikaliiperinuolet lävis-
tävät esimerkiksi panssarivaunujen panssarointia. Yksi nuoli 
köyhdytettyä uraania painaa 10 kg.

Mittavia hiilidioksidipäästöjä syntyy myös sodassa tuhotun 
infrastruktuurin jälleenrakentamisesta12, 13. En ole myöskään 

arvioinut sotimisen aiheuttamaa luonnon tuhoamista, joka 
luonnollisesti aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä.

OECD:n mukaan vuosina 2010–2030 pitäisi investoida yh-
teensä 10,5 biljoonaa dollaria, ettei ilmakehän hiilidioksidipi-
toisuus ylittäisi 450 ppm. Maailman sotilasmenoilla nämä in-
vestoinnit katettaisiin helposti.

HÄVITTÄJIEN HANKINTA SURKEA MAAPALLOLLE JA 
PUOLUSTUKSELLEMME

Mietitäänpä hetki Suomen hävittäjähankintaa ympäristönä-
kökulmasta. Suomi on hankkimassa 64 kappaletta F-35-hä-
vittäjiä, joiden elinkaarikustannuksiksi Kanada on arvioinut 
38–61 miljardia euroa14.  Armeijoiden ja asevarustelun pääs-
töihin suhteutettuna se on arviolta 100 miljoonaa hiilidioksi-
ditonnia. Kolmellekymmenelle vuodelle jaettuna se tekee 3 
miljoonaa tonnia vuodessa. Vuoden 2017 luvuilla laskettu-
na se on viisi prosenttia Suomen päästöistä. Suomalaisittain 
olisi merkittävä ilmastoteko vähentää tätä hankintaa merkit-
tävästi.

Parasta olisi jättää kokonaan tekemättä hankinta, jolla ei ole 
mitään merkitystä Suomen ilmapuolustukselle. Jopa milita-
ristisesta näkökulmasta paljon tehokkaampaa, uskottavam-
paa, halvempaa ja ympäristöystävällisempää ilmapuolustus-
ta saisi aikaan hankkimalla pitkän kantaman ilmatorjuntaoh-
juksia.

TALOUSTIETEEN JA KYLMÄN SODAN OPIT 
KOETUKSELLA

Ei ole taloudellisesti rationaalista, että ihmiskunta tuhoaa tä-
män maapallon – sen jälkeen ei ole yrityksiä eikä niiden omis-
tajia, eikä omistajille jaettavia voittoja. On mielenkiintoista, 
että taloustieteessä rationaaliseksi oletettu ihminen ei tässä 
pysty tekemään rationaalista ratkaisua.

Sotilaallisesti ajateltunakaan asevarusteluun panostaminen ei 
ole rationaalista – kyse on kylmän sodan kauhun tasapainoon 
johtaneesta MAD-opista, joka tarkoittaa kaikkien osapuol-
ten takuuvarmaa tuhoa (Mutual Assured Destruction). Kyl-
män sodan aikaan oppi ehkäisi ydinsodan syttymisen, kos-
ka konfliktin voittajalle ei olisi jäänyt elinkelpoista maapalloa. 
Nyt näemmä toimitaan päinvastoin, koska kaikkien osapuol-
ten takuuvarma tuho tapahtuu juuri niillä opeilla, joita maail-
man armeijat harjoittavat varustelussaan. Tämä tuho tulee hi-
taasti hivuttaen, eikä senkään jälkeen voittajalle – maailman 
mahtavimman armeijan omistavalle valtiolle – jää elinkelpois-
ta maapalloa.

Miten yksittäinen ihminen voi pelastaa maailmaa? Ensinnä-
kin vaatimalla, että sotilaallisen toiminnan päästöjä seurataan 
ja niistä raportoidaan aivan kuten muistakin päästöistä. Seu-
raava askel olisi ottaa kaikkien maiden sotavoimat mukaan il-
mastotalkoisiin. Nämä seikat koskevat myös Suomea ja Suo-
men armeijaa. Ilmastotalkoiden osalta asevarustelun rajoitta-
minen on olennaista.

 
TEKSTI: ALIA DANNENBERG, 

FT, KTM, RESERVIN LUUTNANTTI
 

KUVAT: WIKIMEDIA COMMONS
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Tutkijat totesivat merinisäkkäiden kadonneen kokonaan Bahamasaarien ympäristöstä: ”Ne ovat joko lähteneet pois tai kuolleet mereen”.

Militarismin aiheuttamista ympäristötuhoista vaietaan.  
Siksi ympäristöliikkeen ja rauhanliikkeen välillä tarvitaan liittolaisuutta.

MILITARISMI JA YMPÄRISTÖ

Termi militarismi voi viitata monenlaisiin asioihin. Suoran so-
dankäynnin ohella militarismia on myös aseellinen toimeliai-
suus rauhan aikana. Myöskään militarismin aiheuttamissa ym-
päristötuhoissa ei ole kysymys vain varsinaisen sodankäynnin 
aiheuttamista ympäristötuhoista,vaan jatkuvasta, suuren mit-
taluokan ympäristön turmelemisesta.

Yhtiövallan ja asevarustelun aiheuttama ympäristötuho voi 
myös johtaa lisääntyvään militarismiin, jolloin kyse on erään-
laisesta militarismin noidankehästä. Esimerkiksi Intian Tamil 
Nadun osavaltiossa on vastustettu vuosien ajan kuparisu-
lattoa. Tämän vuoden toukokuussa rauhanomainen mielen-
osoitus kääntyi veriseksi, kun poliisi ampui kuoliaaksi lukui-
sia mielenosoittajia. 

ASEVARUSTELUN SUURUUSLUOKKAA

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutoskonferenssis-
sa COP21:ssä Pariisissa joulukuussa 2015 pidetyssä semi-
naarissa ”Ilmastonmuutos, ympäristö ja militarismi” Norjan 
WILPF:n (Women’s International League for Peace & Free-
dom) varapuheenjohtaja Margrethe Tingstad korosti, että 
militaristinen toimeliaisuus itsessään on suuri vaikuttaja il-
mastonmuutokseen ja ympäristön rappeutumiseen. Hän to-
tesi:

”Suuruusluokan hahmottamiseksi: varusteluun ja armeijoi-
den ylläpitoon vuosittain käytetyillä varoilla voitaisiin rahoit-
taa kaikkien YK:n hankkeiden budjetit 615 vuodeksi. Kaik-
kia aseita täytyy testata säännöllisesti: ympäristötuho, joka 
aiheutuu asevoimien harjoittamisesta ja aseiden testaukses-
ta rauhanaikana ylittää itse sotien hävityksen. Vaikutuksista 
mainittakoon, että perinteinen tykistöammus kehittää noin 
3 000°C lämpöä.  Tämä tuhoaa kaiken elämän maanpäällisel-
lä räjähdysalueella ja lisäksi saattaa kestää 1 500 vuotta en-
nen kuin maanpinnan alainen eliöstö ja maa-aines toipuu.”

YK:n omien tietojen mukaan vuosien 2014 – 2015 budjetti oli 
noin 5,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Vuonna 2014 Venäjän 

Intian Thoothukudissa 22.5.2018 poliisi avasi 
tulen Sterlite Copper -yhtiön kuparisulaton 
laajennusta vastustavia ihmisiä kohti. 
Tarkemmin tapauksesta: www.maailma.net

varusteluvuosibudjetti oli noin 69,3 miljardia ja Kiinan 131 miljar-
dia dollaria ja vuonna 2011 Yhdysvaltojen 131 miljardia dollaria. 

Rahoituksen suuruusluokat auttavat hahmottamaan, mitä 
rauhanajan toiminta aiheuttaa ympäristölle. Vertailun vuoksi 
kerrottakoon, että tilastoportaali Statistan mukaan öljy-yhtiö 
EXXON-Mobilen tuotto 2014 oli yhtiön oman vuosiraportin 
mukaan 367,6 miljardia dollaria ja Royal Dutch Shellin tuot-
to samana vuonna 421,11 miljardia dollaria. Suomen valtion 
budjetin loppusumma vuonna 2014 oli 54,064 miljardia eu-
roa eli vuoden 2014 vaihtokurssin mukaan 74,55 miljardia 
Yhdysvaltain dollaria.

MIHIN RAUHANAIKAISEN MILITARISMIN 
YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET KOHDISTUVAT?

Asevoimien toiminnasta on vaikea saada selkoa sodissakaan, 
saati sitten rauhanaikana. Edellä esitetystä taloudellisten re-
surssien käytöstä ja pienestä erittelystä voi vaikutuksia ja suu-
ruusluokkia arvioida.

A. K. Biswas kertoo vuoden 2000 tutkimuksessaan, että 
silloin käytettävissä olleiden tietojen mukaan vuonna 1981 
maailmassa käytettiin militaristisiin tarkoituksiin maa-aluetta, 
joka oli laajempi kuin Ranska ja Britannia yhteensä. 

Yhdysvalloissa asevoimat käyttivät aluetta, joka vastaa pinta-
alaltaan noin kahta kolmasosaa Suomesta eli 2 prosenttia Yh-
dysvaltain pinta-alasta. Sotilaallisiin toimintoihin varattu maa-
ala on pois muusta käytöstä. Esimerkiksi vuosituhannen vaih-
teessa Kazakstanissa sotilaallisiin tarkoituksiin varattu maa-
alue oli suurempi kuin mitä maassa käytettiin vehnän vilje-
lyyn. Se on paljon, sillä maa kuuluu maailman suurimpiin veh-
nänviejiin ja on tuottajana 10 suurimman valtion joukossa.

Sotilasteknologia ja armeijat ovat kehittyneet, mutta lienee 
luvallista arvioida, että niiden käytössä oleva alue on nykyään 
suurempi. Näin siitäkin huolimatta, että NationMaster tilas-
toportaalin mukaan suurimpien asevarustelumaiden aseistet-
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tu henkilömäärä on lisääntynyt vuodesta 1985 vuoteen 2000 
vain lievästi.

Asevoimat käyttävät myös ilmatilaa. Matalalennot yliäänino-
peuksilla aiheuttavat kuulovaurioita niin eläimille kuin ihmi-
sille melun noustessa jopa 140 desibeliin. Vuoden 1991 tie-
tojen mukaan Yhdysvalloissa ilmatilasta 30–50 prosenttia oli 
sotilaskäytössä.

Maailman merillä partioivat laivasto-osastot ja erilaisia harjoi-
tuksia käydään läpi jatkuvasti. Kaikuluotaus vahingoittaa me-
rinisäkkäiden silmiä ja korvia sekä sotkee niiden keskinäistä 
viestintää. Ne kommunikoivat ääntelemällä 100–500 Herzin 
frekvenssialueella, jota myös kaikuluotaimet käyttävät. Va-
laat lähettävät signaalinsa 160–190 desibelin voimakkuudel-
la, jonka tulisi kuulua kilometrien päähän. Laivaston kaikuluo-
taus käyttää jopa 235 db:n tehoa. Maaliskuussa 2000 valaita 
ja delfiinejä nousi merestä Bahamasaarten rannoille, kun lä-
heisillä merialueilla oli käynnissä taisteluharjoitukset. Merini-
säkkäillä havaittiin silmien ja korvien alueella akustisen trau-
man aiheuttamaa verenvuotoa. Vaikka Yhdysvaltain liittoval-
tion oikeusistuin tuomitsi kyseisen korkean taajuuden kaiku-
luotauksen useiden lakien vastaiseksi ja kielsi ne, vastaavista 
tapauksista on viime vuosina taas uutisoitu melko toistuvas-
ti. Vuoden 2000 tapahtuman jälkeen tutkijat totesivat merini-
säkkäiden kadonneen kokonaan Bahamasaarien ympäristös-
tä: ”Ne ovat joko lähteneet pois tai kuolleet mereen”.

Biswasin mukaan armeijoiden tarpeisiin kuluu alumiinia, ku-
paria, nikkeliä ja platinaa enemmän kuin kaikkien kehittyvien 
maiden tarpeisiin yhteensä. Yleisesti neljästätoista tärkeim-
mästä kaivannaisesta 2–11 prosenttia menee militarismin tar-
peisiin. Yksi F-16 hävittäjäkone kuluttaa 5 000 kg materiaa-
leja, joista 2 044 kg on titaania. Wikipedia kertoo, että titaa-
nista kaksi kolmasosaa menee lentokoneisiin ja avaruusaluk-
siin. Sotilaslentokoneet ovat titaanin kenties suurin tarvitsi-
ja. Kaivosteollisuudesta meillä on Talvivaarasta kotoisia ko-
kemuksia. Ei ole vaikea kuvitella, millaista jälkeä titaanin avo-

Fossiilisten varojen säästeliäs käyttö ja uusiutuviin energia-
lahteisiin perustuvien vaihtoehtojen kehittäminen on vält-
tämätöntä ja järkevää joka tapauksessa. Se on järkevää us-
koipa ilmastonmuutoksen uhkakuviin tai ei. Fossiiliset varan-
not ovat joka tapauksessa loppumassa ja on rakennettava 
post-fossiilinen tuotanto ja kulutusjärjestelmä, teknologiat ja 
infrat. Iso duuni ja siihen tarvittaisiin paljon resursseja. Pelkillä 
ilmastoveroilla ei uutta maailmaan vanhan tilalle rakenneta. 
Mistä resurssit? Näin laajamittaisten koko Pohjolan alueella 
tapahtuvien Naton laajennettujen sotaharjoitusten alla, kat-
seet voisivat kääntyä militarismiin, asevarusteluun. Asevarus-
telun taustalla kaikkialla ovat juuri fossiiliset varannot. Pohjo-
lan nopea militarisointi on aseellista kamppailua pohjoisista 
öljy- ja kaasuvaroista samoin kuin Lähi-idän loputon sotimi-
nen. Kyse on öljystä.

Paradoksi on huikea. Kun maailman tieteelliset ja taloudel-
liset resurssit tarvittaisiin öljynjälkeisen talouden rakentami-
seen, maailma on suistunut sotien ja varustelun tielle jäljel-
läolevien fossiilisten varojen hallinnasta ja hyödyntämisestä.

Nyt tarvittaisiin enemmän kuin koskaan sitä Urho Kekkosen 
kehittämää rauhan ja aseistariisunnan politiikkaa joka teki 
Suomesta vähäksi aikaa kansainvälisen aloitteen tekijän ja 
vaikuttajan.

Löytyisikö vielä sitä henkeä nousemaan asevarustelua ja so-
taharjoituksia vastaan ja vaatimaan Suomea oikeaksi edellä-
kävijäksi.

Jos emme hankkisikaan miljardeilla hävittäjiä vaan suuntai-
simme sen rahan öljyn jälkeisen teknologian ja talouden ke-
hittämiseen?

Suomi nousisi muutoksen johtotähdeksi, esimerkiksi kaikille 
maille rauhan ja tulevaisuuden rakentajana.

Kuinka tällainen käänne tässä maassa sotatorvien soidessa 
voitaisiin saada aikaan?

HANNU HYTÖNEN

Hävittäjähankinnoille ei!

louhokset aiheuttavat. Militaristinen toiminta tuottaa lisätar-
vetta kaivoksille ja aiheuttaa siten välillisesti laajoja ympäris-
tötuhoja. Kuusi suurinta titaanin tuottajaa ovat Kiina, Venäjä, 
Japani, Kazakstan, Ukraina ja Intia. 

Artikkelissaan ”Militarization and water: a cross-national ana-
lysis of militarism and freshwater withdrawals” (2016) Cami-
la Huerta Alvarez tarkasteli makeanveden ottoa 126 maassa 
vuosina 1997–2011. Hän havaitsi, että henkilöstön ja rahoituk-
sen kasvaessa kasvaa myös makean veden otto. Analyysi osoit-
taa, että militarisoituminen on tärkeä ympäristövaikutusten ra-
kenteellinen tekijä myös makean veden varantojen suhteen.

TAKAISIN PARIISIIN

Nebraska-Lincolnin yliopiston tutkijat Adam Liska ja Richard 
Perrin arvioivat Science Dailyn 22.07.2010 uutisen mukaan, että 
Persianlahdelta Yhdysvaltoihin matkaavien supertankkereiden 
suojaamisessa käytetyt merivoimien alukset aiheuttivat vuosit-
taiset 34,4 miljoonan tonnin hiilidioksidiekvivalenttipäästöt. Sa-
maan aikaan Irakin sodan päästöt olivat 43,4 miljoonaa tonnia.

Transnational Instituten verkkolehden näkökulma-artikkelissa 
25.10.2015 Nick Buxon toteaa: ”YK:n Pariisin ilmastoneu-
vottelujen päätösasiakirjassa ei ole puutetta sanoista – niitä 
on 32 731 tarkalleen ottaen. Silti oudosti on yksi sana, jota 
tekstistä ei löydy: armeija. Se on kumma poisjättö ottaen 
huomioon, että yksin Yhdysvaltojen armeija on suurin yksit-
täinen öljyn käyttäjä koko maailmassa ja on ollut tärkein glo-
baalin öljytalouden valvoja vuosikymmeniä.”

Sivustaseuraaja tekee erikoisen havainnon: ympäristöasioista 
saa toki puhua monin eri tavoin, kunhan jättää mainitsemat-
ta tärkeimmät vaikuttajat. Niinpä tätäkään artikkelia varten ei 
ollut kovin helppo löytää aineistoa.

OLLI-PEKKA HAAVISTO
Kirjoittaja toimii aktiivisesti ympäristöjärjestö Maan ystävissä

— 13 —

• ILMASTONMUUTOS •



Luonnonvarojen 

oikeudenmukainen 

jakaminen eri ryhmien 

välillä ei tule ainakaan 

helpottumaan, kun 

resurssit käyvät 

niukemmiksi.

Luonnonvarat  
loppuvat  

– aseet esiin?
Jos uhka ihmiskunnan ja monen muun 

lajin sukupuutosta ei riitä vakuuttamaan 
rauhanaktivistia siitä, että 

ilmastonmuutoksen torjuminen on myös 
rauhanliikkeen asia, kannattaa huomata, 

että ilmastonmuutos aiheuttaa 
myös sotia ja aseellisia konflikteja. 
Antimilitaristi haastatteli aiheesta 
emeritusprofessori Jyrki Käköstä.

 
Jyrki Käkönen on kiinnostunut erimielisyyksistä, joita luon-
nonresurssien käyttö ja niiden jakaminen aiheuttavat. Väitös-
kirjassaan hän tutki kansainvälistä luonnonvarapolitiikkaa ja 
sen liittymistä Afrikassa esiintyviin konflikteihin. Sittemmin 
hän on kirjoittanut aiheesta kirjoja ja pitänyt luentoja.

Useiden viime vuosikymmeninä tapahtuneiden konfliktien 
taustalla on Käkösen mukaan kiista resurssien jakamisesta, 
vaikka niitä onkin selitetty muilla tekijöillä.

Esimerkiksi kylmän sodan aikaiset ristiriidat on nähty tutki-
muksessa yleisesti aatteellisen kahtiajaon ja suurvaltojen ti-
lanteisiin puuttumisten aiheuttamina. Nykyään konflikteja 
selitetään usein etnisyydellä: eri etnisten ryhmien välillä on 
luonnostaan ristiriitoja, jotka sitten puhkeavat sodiksi esimer-
kiksi yhteiskunnan heikon kehitystason vuoksi.

Israelin ja Palestiinan välinen kiista on yksi konflikteista, jot-
ka on tavallisesti tulkittu luonteeltaan etnisiksi tai uskonnol-
lisiksi. Käkösen mukaan asia ei kuitenkaan ole näin, vaan ky-
symys on vesivarantojen hallinnasta. Ennen kuin Israel otti 
haltuunsa palestiinalaisalueet, palestiinalaisilla oli oikeus kol-
masosaan alueen vesivaroista, mutta tilanne muuttui miehi-
tyksen myötä. Siirtokunnat saavat porata syvälle pohjavesiin 
asti, palestiinalaisilla on oikeus porata vain joitakin kymme-
niä metrejä. Palestiinalaisalueiden lisäksi Israel on miehittä-
nyt myös osia Libanonista ja Syyriasta päästäkseen käsiksi ve-
sivaroihin kuivalla alueella.

MITÄ SITTEN KUN MUUTOS VIE RESURSSIT

Luonnonvarojen oikeudenmukainen jakaminen eri ryhmi-
en välillä ei tule ainakaan helpottumaan, kun resurssit käy-
vät niukemmiksi. Valitettavasti on todennäköistä, että tule-
vaisuudessa ilmastonmuutoksesta johtuva kuivuus aiheuttaa 
lisää myös aseellisia konflikteja veden hallinnasta. Käkösen 
mukaan ilmastonmuutoksen takia 2040-luvulla yli miljardi ih-
mistä on vaarassa jäädä ilman makeaa vettä. 

Esimerkiksi Himalajalla jäätiköt ovat sulamassa, ja siksi Inti-
assa ja Kiinassa tärkeät elämää ylläpitävät virrat kuten Indus, 
Ganges, Brahmaputra, Mekong ja Jangtse ovat vaarassa kui-
vua. Jos näiden virtojen varrella asuvat miljoonat ihmiset jou-
tuvat muuttamaan, he tulevat jakamaan samoja resursseja, 

AIHEESEEN LIITTYVÄÄ KIRJALLISUUTTA

Homer-Dixon, Thomas (2006), The 
Upside of Down. Catastrophe, Creativity, 
and the Revival of Civilization.

Käkönen, Jyrki (1995), Konfliktit, 
turvallisuus ja ympäristö. 

Moyo, Dambisa (2013), Winner Take 
All. China’s Race for Resources 
and What It Means For Us.

Smith, Lawrence C. (2011), Uusi 
Pohjoinen – Maailma vuonna 2050.

Welzer, Harald (2012), Climate Wars. Why 
People Will Be Killed in the 21st Century.
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jotka ovat jo muiden käytössä. Pahimmillaan luonnonvaroi-
hin käsiksi pääsemiseen tarvitaan aseita. 

Myös Välimeren alueella on nähty viimeisen 10-15 vuoden 
aikana ilmastonmuutoksen seurauksia. Kuivuudesta johtu-
en sadot ovat pienentyneet ja maastopalot lisääntyneet. Eri 
tutkijaryhmien tekemien huomioiden mukaan monivuotinen 
kuivuus on edeltänyt esimerkiksi Syyrian ja Darfurin sotia.

Monissa Välimeren alueen kuivissa maissa vettä kuluu run-
saasti hotelleissa, joissa länsimaista tulevat turistit käyttävät 
suihkuja ja uima-altaita. Pelloilla taas vesi saattaa kulua esi-
merkiksi tulppaanien tuottamiseen Hollannin markkinoille. 
Sen sijaan paikallisen maanviljelyksen tai teollisuuden tarpei-
siin ja kyläyhteisöille vettä ei tahdo riittää. 

Vesi ei vähene maapallolla, mutta sateet muuttavat paikkaa. 
Suomessa sateet tulevat todennäköisesti jopa lisääntymään. 
Joidenkin tahojen mukaan ilmastonmuutoksen myötä lämpi-
mämpi sää pidentää kasvukautta Suomessa ja parantaa siten 
maatalouden tuotantoa. Käkönen muistuttaa kuitenkin, että 
Suomen maaperä ei yleisesti ottaen ole mustaa multaa vaan 
savea. Jos sademäärät nousevat, voi olla että savisille pelloil-
le ei nykyisillä maatalouskoneilla päästä. Tämä voi aiheuttaa 
ongelmia ruoan tuotannolle Suomessakin.

RATKAISUJA TARVITAAN

Käkönen kertoo karmivan esimerkin ilmastonmuutokseen va-
rautumisesta. Hän osallistui 1990-luvun alkupuolella Englan-
nissa Royal Academyn aiheesta järjestämään konferenssiin. 
Käkönen oli ainoa ihmistieteilijä luonnontieteiden ja insinöö-
ritieteiden edustajien joukossa. Ilmastonmuutoksen torjumi-
sesta puhuttiin vain vähän. Kokouksessa keskusteltiin lähin-
nä siitä, monenko metrin päähän merenpinnasta suuria ra-
kennuksia voi jatkossa rakentaa.  Vaurailla yhteiskunnilla voi-
kin olla mahdollisuus selvitä ilmastonmuutoksesta Hollannin 
patojen kaltaisilla järjestelyillä. Esimerkiksi Englannissa saa-
tetaan tarvita patoja suojaamaan Lontoota. Köyhillä mailla ei 
kuitenkaan luultavasti ole tätä mahdollisuutta. Tyynen valta-
meren ja Intian valtameren pienistä saarista monet jäävät ny-
kyisten ennusteiden mukaan veden alle, ja niiden asukkaille 
on etsittävä uudet kodit muualta.

Ilmastonmuutosta voidaan torjua ja sen aiheuttamia kriisejä 
ratkaista teknologian avulla. Jos resursseja voidaan hyödyn-
tää tehokkaammin niin että ne riittävät useammalle, väkival-
taisten yhteenottojen riski vähenee. Käkösen mielestä luon-
nontieteiden ohella tarvittaisiin myös paljon lisää yhteiskun-
tatieteellistä ymmärrystä tuotannollisten olosuhteiden muu-
toksen seurauksista ja varautumisesta odotettavissa oleviin 
muuttoliikkeisiin.

Armeijatkin ovat alkaneet varautua ilmastonmuutokseen, sil-
lä sotilasviranomaiset joutuvat työkseen ottamaan huomioon 
turvallisuusnäkökohtia. Yhdysvaltain armeija teki muutamia 
vuosia sitten selvityksen tulevaisuuden uhkatekijöistä ja sii-
tä kuinka Yhdysvaltain tulisi globaalina toimijana niihin va-
rautua. Esimerkiksi Afrikassa selvitys arvioi ilmastonmuutok-
sen vakavaksi uhkaksi. Valitettavasti uhkakuviin varaudutaan 
aseilla, Käkönen toteaa.  

Vaikka luonnonresurssien jakaminen ei suoraan olisikaan 
syy konfliktiin, se luo pohjan, jota jotkut tahot voivat käyt-

tää hyväkseen manipuloidakseen ihmisiä hyökkäämään toisi-
aan vastaan. Usein aseelliseen taisteluun rekrytoitavat löyty-
vät yhteiskunnan marginaalista, yhtä lailla Syyriassa kuin Eu-
roopassakin. Jos yksilöltä on evätty pääsy jonnekin, esimer-
kiksi korkeampaan koulutukseen, voi tie yhteisön marginaa-
lista sen keskiöön avautua aseiden avulla. Siksi rauhan edel-
lytykset ovat arkipäivän politiikassa ja jonkinlaisen tasa-arvon 
mahdollistamisessa ihmisten ja ihmisryhmien välillä. 

EI ANARKIAA ENNEN VALTIOITA

Resurssien jakaminen maapallolla ei ole aina tapahtunut ny-
kyisessä kapitalismin ja kansallisvaltioiden kontekstissa. Lu-
ennoissaan ympäristön ja konfliktien keskinäisestä yhteydes-
tä Käkönen on tarkastellut myös konfliktien historiallisia juu-
ria kansallisvaltioita edeltävistä heimoyhteisöistä lähtien. En-
nen valtioiden ja kiinteiden rajojen aikaa yhtä aluetta saattoi 
hyödyntää kaksi tai kolmekin yhteisöä. Oli jaettu mitä hyö-
dykkeitä kukin sai käyttää, jotta voitiin pitää yllä elämää ja 
yhteisöä. Jos kaksi yhteisöä hyödyntää samaa aluetta ja re-
surssit loppuvat, yksi keino on ajaa toinen pois väkivaltaises-
ti. Kuitenkin muitakin keinoja on.

Niger-joen sisämaan suisto on esimerkki alueesta, jota hyö-
dynsi aiemmin useampi heimo. Veden nousun ja laskun eri 
vaiheissa nautintaoikeus jokeen oli eri heimoilla. Yhteisöjen 
välille nousseita riitoja ratkoi sovittujen sääntöjen mukaan ve-
denhallitsija, eräänlainen tuomari. Vedenhallitsija saattoi esi-
merkiksi määrätä yhden yhteisön odottamaan veden laske-
mista ennen kalastamaan lähtöä, ja ilmoittaa myöhemmin 
vuoronvaihdosta. Näin vältyttiin taisteluilta joen käyttöoi-
keuksista. Kun moderni kehitys toi kiinteän maankäytön, yh-
teisöt eivät voineet enää hyödyntää aluetta omalla tavallaan. 
Syntyi aseellisia konflikteja.

Käkönen mainitsee, että politiikan tutkimuksessa systeemiä 
pidetään anarkistisena, kun se ei ole kenenkään hallinnassa. 
Mutta kuten Nigerin suiston yhteisöjen esimerkistä käy ilmi, 
kiinteitä valtioita edeltäneiden ihmisyhteisöjen välisissä suh-
teissa oli pitkälle kehittynyttä diplomatiaa ja säännöt. Väkival-
taa yritettiin välttää, koska se oli kaikkien etu. Onkin hyvin ky-
seenalaista, oliko anarkiaa tässä mielessä lainkaan olemassa 
ennen valtioiden syntyä. Mutta onko ilmastonmuutoksen ta-
kia hupenevien resurssien jakaminen rauhanomaisesti mah-
dollista keskellä kansallisvaltioiden anarkiaa tai itsekkyyttä?

TEKSTI: AKU KERVINEN
KUVAT: WIKIMEDIA COMMONS

Vene on jäänyt kuivuuden 
takia ehtyneen joenuoman 
varteen Ranskassa.
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Yleiset syyt

MILLOIN ALOITTE TEKEMÄÄN 
MUSIIKKIA JA MIKSI? MITEN BÄNDINNE 
PERUSTETTIIN?

Kaikki bändiläiset ovat soittaneet jo 10-15 
vuotta eri bändeissä, enkä ihan tarkalleen tie-
dä mistä soittohommat ovat kunkin kohdalla 
alun perin alkaneet. Todennäköisesti syynä 
on ollut se, ettei muista harrastuksista saanut 
yhtä paljon irti kuin soittohommista. Ainakin 
omalla kohdallani bänditoiminta tuntui alusta 
alkaen omalta jutulta, vaikka kaikenlaista muu-
takin tuli kokeiltua joskus muksuna. 
Halusin perustaa uuden bändin vuoden 2017 
keväällä, koska turhauduin siihen, että muiden 
bändien keikkatahti oli keväällä vähän hiljai-
nen. Alun perin tarkoituksena oli soitella vaan 
kaveriporukalla jotain ja mahdollisesti tehdä 
kasetti biiseistä mitä syntyy, mutta meillä 
olikin muutamien treenien jälkeen jo melkein 
parikymmentä biisiä kasassa, joten päätimme 
tehdä LP:n. Sittemmin homma lähti vähän 
lapasesta ja päädyimme mm. soittamaan fes-
tarikeikkoja Tanskaan.

MISTÄ MUSIIKKINNE KERTOO?

Lyriikoissa pyörii erilaisia teemoja ajankohtai-
sesta politiikasta henkilökohtaisiin keloihin, 
mutta eipä siellä paljon aurinko paista missään 
teksteissä. Jos nykyään pitää yhtään silmiään 
auki, niin epäkohtia tuntuu löytyvän joka 
puolelta, joten ainakaan tekstien aiheita ei 
tarvitse miettiä kovin kauan. Jussi Kaskinen 
(laulu) kirjoittaa kaikki tekstit, ja mielestäni 
tekee siinä todella hyvää työtä. Tekstiä tuntuu 
syntyvän aika vaivattomasti, ja ne ovat lähes 
poikkeuksetta sellaisia, joista koko bändillä on 
yhtenevät mielipiteet.

MIKÄ ON SUHTEENNE 
ASEISTAKIELTÄYTYMISEEN? KUULUUKO 
SE MUSIIKISSANNE?

Bändistä löytyy sekä armeijan käyneitä että si-
vareita, mutta koko bändi on kyllä aseistakiel-
täytymisen kannalla. En osaa sanoa, kuuluuko 
se varsinaisesti musiikissamme, mutta näkyy 
varmasti bändiläisten muussa toiminnassa 
bänditoiminnan ulkopuolella. Touko Renko 
(basso) on mm. ollut mukana lukuisilla AKL:n 
reissuilla eri puolilla Eurooppaa.

MITÄ PUNK TARKOITTAA TEILLE? 
OLETTEKO PUNKKAREITA? 
Punk on käsitteenä aika laaja, mutta ainakaan 
minulle se ei ollut koskaan vaan musaa. Punk-
skene tuntuu olevan jo pelkästään Helsingissä 
jakautunut, ja punkista löytyy aika paljonkin 
toisistaan poikkeavia näkemyksiä. Joillekin 
se voi olla pelkkää sekakäyttöä ja sekoilua, 
kun taas toisille se on poliittisesti aktiivista 
ja tiedostavaa toimintaa, joka näkyy niinkin 
tavallisissa asioissa kuin kulutustottumukset 
tai ruokavalio. Henkilökohtaisesti tunnen 
kuuluvani jälkimmäiseen ryhmään, enkä jaksa 
kuunnella epäpoliittista perseilyä tai katsella 
kun nelikymppiset edelleen testaavat rasisti-
silla vitseillä rajojaan punkskenen sisällä. 

MITEN HARDCORE VOI SUOMESSA?

Hardcore voi erittäin hyvin, bändejä on pal-
jon ja tasokin tuntuu olevan yleisesti ottaen 

Ville Valavuo, kitaristi

Y l e i se t  syy t ,  Bad  Jesus  Exper ience  j a  Conv ince 

v i era i l i va t  l okakuussa  Rauhanasemal la  Pas i l assa 

Ase is ta k ie l täy ty jä l i i ton  tuk ike ika l la . Conv in
ce

l äht i Rauhanasemal ta Euroopanha lk i Marok
koon

ja Bad Jesus Exper ience Austra l i an -k ier tuee
l l e .

Pää t immekysyä , mi tä bände i l l e kuuluu .

YLEISET SYYT

BAD JESUS EXPERIENCE CONVINCE
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Bad Jesus Experience

Convince

KRISTIAN AUTIO

aika kova. Kotimainen hardcore punk tuntuu 
olevan ihan maailmanlaajuisestikin korkeata-
soista, joten kansainvälistä vertailuakaan ei 
tarvitse pelätä. Monissa bändeissä keski-ikä 
tosin alkaa olla kolmenkympin ”huonommal-
la” puolella, mutta onneksi uusia tyyppejä 
tuntuu eksyvän keikoille jatkuvasti, ja varsin-
kin Rauhanasemalla sekä Oranssilla näkyy pal-
jon nuoria naamoja, mikä on enemmän kuin 
tervetullutta. 

MISTÄ OLETTE KOTOISIN, MISSÄ 
TREENIKÄMPPÄNNE SIJAITSEE?

Bändiläisillä on sukujuuria mm. Keski-Suo-
messa, Pohjanmaalla sekä Lappeenrannan ja 
Joutsenon seudulla, mutta bändi on perustet-
tu Helsingissä ja kaikki ovat asuneet pääkau-
punkiseudulla jo vuosia. Samanhenkiset tyypit 
yleensä eksyvät ennen pitkää samaan kau-
punkiin, mikä tuntuu Suomessa ja punk-hom-
missa olevan usein joko Helsinki, Tampere tai 
Turku. Bändi on oikeastaan kasattu saman 
treenikämpän soittajista. Soittajien entisiin ja 
nykyisiin bändeihin kuuluvat YS:n lisäksi mm. 
Foreseen, Perikato ja Sick Urge, jotka kaikki 
jakavat saman treeniksen Itä-Helsingissä.

VOIKO TEITÄ NÄHDÄ KEIKALLA 
LÄHITULEVAISUUDESSA? MISSÄ 
OLETTE NYT?

Tälle bändille ei koskaan asetettu mitään suu-
rempia tavoitteita, vaan tarkoituksena oli pe-
rustaa ns. hauskanpitoprojekti, joten varmaan 
jatkamme samalla linjalla tulevaisuudessakin. 
Kaikki bändiläiset eivät tällä hetkellä edes 
asu Suomessa, ja muiden bändien sekä hen-
kilökohtaisen elämän puolella tuntuu olevan 
kaikilla aika paljon kiireitä, joten treenejä on 
aika harvakseltaan. Tällä erää keikkoja ei ole 
sovittuna, mutta jokin uusi levy on tarkoitus 
äänittää kunhan biisit saadaan kasaan. 

MILLOIN ALOITTE TEKEMÄÄN 
MUSIIKKIA JA MIKSI? MITEN BÄNDINNE 
PERUSTETTIIN?

Bändi perustettiin vuonna 2009. Alunperin 
minä (Mikko) ja meidän ensimmäinen rumpa-
limme Emmi mietittiin, että kaljanjuonti on 
hauskaa, mutta se voisi olla vieläkin hauskem-
paa, jos samalla tekisi jotain meteliä. 

MISTÄ MUSIIKKINNE KERTOO?

Aiheet biiseihin tulee asioista mitkä vituttaa, 
mutta varsinainen valittaminen ei meitä kiinnos-
ta. Ennemmin koitetaan pohtia niitä syitä mistä 
kaikenlaiset vääryydet maailmassa johtuu. Syi-
tä, motiiveja ja vaikka vallankäytön mekanisme-
ja pohtimalla voi saada itselleen ja samalla ehkä 
joskus myös kuuntelijalle joitain ahaa-elämyksiä 
aikaan. Toki joskus sanoista tulee enemmän 
tai vähemmän dadaa ja tajunnanvirtaa, mutta 
silloinkin tarkoitus on herättää ajatuksia ennem-
min kuin tyrkyttää jotain valmista mallia minkä 
mukaan ihmisten pitäisi elää.

MIKÄ ON SUHTEENNE 
ASEISTAKIELTÄYTYMISEEN? KUULUUKO 
SE MUSIIKISSANNE?

Pakkoarmeija on perseestä. Suoraan sodan- 
tai armeijanvastaisia biisejä meillä ei taida 
olla kuin yksi, joka on kolmannelta kympiltä 

löytyvä Kierre. Aihetta ei ole kovinkaan paljon 
käsitelty, koska sodan vastustaminen tuntuu 
itsestäänselvyydeltä, eikä siksi ole niin kovin 
kiinnostava aihe. Me pyrimme välttämään 
sanoituksia, joissa ainoastaan osoitamme ole-
vamme samaa mieltä kuin kuulijammekin. Jos 
laulaa siitä kuinka kapiaiset on mulkkuja, ar-
meija tekee pojista tappajia ja sota on väärin, 
niin se ei itsessään ole kovinkaan kiinnostavaa 
tai rakentavaa. Voisihan sitä joskus tulevaisuu-
dessa yrittää tehdä biisiä, jossa kehitellään 
keinoja, jolla pakkoarmeija Suomessa loppuu. 

MITÄ PUNK TARKOITTAA TEILLE? 
OLETTEKO PUNKKAREITA?

Punk tarkoittaa meille solidaarisuutta, tasa-ar-
voa ja vähäosaisten ja heikompien puolusta-
mista sekä eläinten oikeuksien huomioimista 
ja edistämistä. Punk on myös valmiina tarjot-
tujen normien ja valtaa käyttävien instituutioi-
den kuten kirkon olemassaolon oikeutuksen 
kyseenalaistamista. Välillä punk voi tarkoittaa 
myös hyvää musiikkia, hauskanpitoa ja sikai-
lua hyvien ystävien kanssa, mutta se on toi-
sarvoinen asia punkissa. Ja kyllä me olemme 
punkkareita. 

MISTÄ OLETTE KOTOISIN, MISSÄ 
TREENIKÄMPPÄNNE SIJAITSEE?

Puolet bändistä asuu Tampereella ja puolet 
Helsingissä. Tällä hetkellä treenis on Tampe-
reen Kalevassa. Alunperin me kaikki ollaan 
enemmän tai vähemmän pienistä tuppukylistä 
ympäri Suomea.

VOIKO TEITÄ NÄHDÄ KEIKALLA 
LÄHITULEVAISUUDESSA? MISSÄ 
OLETTE NYT? 

Kyllä voi. 29.12. ollaan Nosturissa Sairaalloi-
sen pahoilla festareilla. Ja tammikuun lopulla 
lähdetään Kovaa Rasvaa -ensemblen kanssa 
Itä-Suomeen Joensuuhun ja Lappeenrantaan 
ja niiden päälle vielä VV:n (Vastavirta-klubi 
Tampereen Pispalassa) yläkertaan. Nyt just 
tätä kirjoittaessa körötellään böndellä jossain 
Melbournen ja Sydneyn välillä. 

OLETTE ILMEISESTI NYT AUSTRALIAN-
KIERTUEELLA. MILLAISET FIILIKSET 
REISSUSTA? MITEN KUVAILISITTE 
PAIKALLISTA PUNKSKENEÄ KOTOSUOMEEN 
VERRATTUNA? OLETTEKO KEIKKAILLEET 
AIKAISEMMIN ULKOMAILLA?

Nyt on kolme keikkaa takana ja fiilikset on 
erittäin hyvät. Kaksi ekaa keikkaa oli Perthissä 
ja siellä tuntui olevan hyvin samankaltainen 
skene kuin Suomessa: pieni ja tiivis. Ihmiset 
on tosi ystävällisiä ja olonsa tuntee aidosti 
tervetulleeksi. Tätä reissua ennen ei oltu käy-
ty kuin Luulajassa. Sielläkin on kyllä helvetin 
hyvä meno, suorastaan sick!

MILLOIN ALOITTE TEKEMÄÄN MUSIIKKIA 
JA MIKSI? MITEN BÄNDINNE SAI 
ALKUNSA?

Pidimme ensimmäiset treenit vuoden 2009 
lopussa, halusimme soittaa vain jonkinlaista 
raskaampaa punkkia. Meitä oli silloin vain 
kolme, olimme kaikki aikaisemmin soitta-
neet erilaisissa kokoonpanoissa ja päätimme 
yhdessä alkaa soittaa raskaampaa musiikkia. 
Kokoonpano on vaihtunut sen jälkeen useasti.

MISTÄ BIISINNE KERTOVAT?

Suurin osa sanoituksistamme liittyy tavan-
omaisiin hc punk-biisien aiheisiin, kuten anti-
militarismiin ja anarkismiin. Uusimman albu-
mimme ”Eden” päätimme kuitenkin kirjoittaa 
abstraktimpaan muotoon ja jättää tekstien 
tulkitsemisen kuuntelijoille.

MIKÄ ON SUHTEENNE 
ANTIMILITARISMI IN TAI 
ASEISTAKIELTÄYTYMISEEN? 
MILLAISTA ON OLLA 
ASEISTAKIELTÄYTYJÄ VENÄJÄLLÄ?

Kannatamme antimilitarismin ideaa täysin 
ja se on kriittistä Venäjän militaristiselle 
yhteiskunnalle, jossa asepalvelus on vielä 
pakollinen, ja jossa mielikuva mahtavasta 
komentajasta valtion keulakuvana valloitta-
massa länsimaita - ”The Rotting West”:ä - on 
korvannut järjen monien päässä. Poliittisesti 
latautuneet tapaukset ja aktivisteihin koh-
distuneet perättömät syytökset osoittavat 
kuinka tämä ajatus vaikuttaa käytännössä. 
Erityisesti tapaus ”Network”, josta puhuim-
me keikallammekin Helsingissä. 

MITÄ PUNK TARKOITTAA TEILLE? 
OLETTEKO PUNKKAREITA?

Kyllä, olemme todellakin punkkareita, mutta 
sen filosofia on ”never ending story”, johon 
ei jää lisättävää edes henkilökohtaisesta 
näkökulmasta.

MISTÄ OLETTE KOTOISIN? MISSÄ 
TREENAATTE?

Olemme Moskovasta. Meillä oli ennen oma 
autotalli ”Psarnya’93”, mutta valitettavasti 
se puretttiin kaupungin pohjoisosan uusien 
metropolialueiden rakennustöiden takia. 
Nykyään jaamme treenikämpän neuvostoai-
kaisessa, entisessä tehtaassa tuttujen Mosko-
valaisten bändien kanssa.

OLITTE JUURI MAROKON-KIERTUEELLA. 
MILLAISTA SE OLI? MITEN KUVAILISITTE 
MAROKON PUNKSKENEÄ?

Soitimme Meknesissä, ja uskallamme väittää 
sen olleen paras keikka koko bändin histo-
riassa. Siellä oli sadoittain ihmisiä, osa heistä 
tuli sanojensa mukaan paikalle kävellen muista 
kaupungeista. Poliisi keskeytti keikan juuri 
ennen illan viimeistä biisiä, jonka seurauksena 
punkkarit alkoivat kivittää poliisiautoa. Tuntuu, 
että Marokon punkskene on vasta alkuteki-
jöissään, se muistuttaa meitä Venäjän punks-
kenestä 90-luvulla. Siellä ei ole kovin selkeitä 
rakenteita tai yhtä poliittista linjaa, vaan kai-
kenlaisia nuoria kokoontuu yhteen. Puhuimme 
vain muutamien kanssa nimenomaan Marokon 
punkskenestä kokonaisuudessaan, mutta kaik-
kien heidän näkökulmista se kuulostaa yllättä-
vän tutulta meille, vaikka punk kehittyy siellä 
omissa, todella ainutlaatuisissa olosuhteissa. 
Ajattelemme, että reissullamme on suuri mer-
kitys Afrikan ja Venäjän skenessä, ja voimme 
jatkossa olla enemmän yhteydessä puolin ja 
toisin. Emme voi vieläkään uskoa, että pääsim-
me kotiin asti venäläisellä pakettiautollamme 
”Gazelle of Death”:llä. Jo sen olemassaolo 
itsessään uhmaa fysikan lakeja, saati se että 
pääsimme perille asti maanosasta toiseen.
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“Don’t militarize me!”  
- nuorten militarisointia vastaan 

Saksassa

Suomessa nuorten militarisointi näkyy asevelvollisuusjärjestelmään kuuluvissa 
kutsuntatilaisuuksissa, joissa noin 17-vuotiaille miesoletetuille armeija esitetään hyvässä 

valossa. Maissa, joissa asepalvelus on vapaaehtoista, on löydetty muita keinoja 
saada nuoria liittymään armeijaan tai suhtautumaan myötämielisesti sitä kohtaan. 

On käytetty esimerkiksi runsasta mainostamista tai vaikutettu koulujen kautta. 

nestyville jaettiin palkintoja, mutta lisäksi visa osoitti kuin-
ka naurettavilla tavoilla armeija pyrkii normalisoimaan itse-
ään. Yksi kysymys koski Saksan merivoimien erästä mainosta, 
jonka katsoimme vastauksen paljastamisen jälkeen. Toimin-
nantäyteisen ja mahtipontista musiikkia sisältävän mainoksen 
viesti oli, että ilman merivoimia Saksan kaupoissa ei olisi ba-
naaneita. Mainoksen julkaisun jälkeen asiaa oli selvitelty ja 
havaittu, että Saksan merivoimat ei edes tee operaatioita ba-
naaneita tuottavissa maissa.

Visan aikana meille tuotiin pizzaa ja visailun päätyttyä oli taas 
vapaata keskustelua. Vähitellen aloimme siirtyä lyhyen mat-
kan päässä sijaitsevan koulun liikuntasaliin, jossa yövyimme. 
Seuraavasta päivästä oli tulossa pitkä.

TEORIA JA KÄYTÄNTÖ

Lauantaina aamupalan jälkeen osallistujat esittelivät itsensä 
sekä järjestönsä ja tutustuimme toisiimme perusteellisemmin. 
Lounaan jälkeen Maaike Beenes alankomaalaisesta PAX -ver-
kostosta puhui muun muassa ydinasevastaisen toiminnan histo-
riasta ja kehityksestä. Lisäksi hän antoi vinkkejä siihen, mitä ydin-
aseiden vastaista toimintaa kukin voi itse tehdä. Ydinaseteolli-
suuteen sijoittavien pankkien boikotoiminen on yksi vaihtoehto.

Tämän jälkeen osallistujat jakautuivat neljään työpajaan 
oman kiinnostuksensa mukaan. Yhden työpajan aihe oli ad-

Jos jotkut  
arvelevat 

asevelvollisuuden 

käyttöönoton 

lopettavan alaikäisiin 

kohdistuvan 

propagandan, 

Suomen esimerkki 

osoittaa käsityksen 

virheelliseksi.

Näitä aiheita käsiteltiin saksalaisten ja muidenkin maiden 
rauhanjärjestöjen aktiiveille suunnatussa “Don’t militarize 
me!” -tapaamisessa, joka järjestettiin lokakuun lopulla Kas-
selin kaupungissa Saksan keskiosassa. Itse olin paikalla edus-
tamassa Aseistakieltäytyjäliittoa.

KEVYTTÄ TUTUSTUMISTA

Torstaina 25. lokakuuta lensimme Sadankomitean edustajan 
kanssa aikaisin aamulla Helsingistä Frankfurtiin. Sieltä matka-
simme Kasseliin, jossa meille yöpaikan asunnossaan luvannut 
aktiivi oli vastassa. Tapahtuman virallinen yömajoitus oli käy-
tössä vain perjantain ja sunnuntain välisen ajan, joten olimme 
onnekkaita saadessamme yöpymismahdollisuuden myös sitä 
edeltävänä ja seuraavana yönä. Loppupäivä kului kauppareis-
sun ja majapaikan asukkaiden kanssa keskustelun merkeissä.

Itse tapahtuma alkoi perjantaina illalla. Tapahtumapaikkana 
toimivaan yliopiston rakennukseen saavuttuamme seurasi il-
moittautuminen sekä rentoa oleskelua ja toisiin tutustumista. 
Jotkut osallistujista tekivät jo käytännön valmisteluja huomis-
ta mielenilmaisua varten. Tarjolla oli pientä syötävää, juota-
vaa ja eri rauhanjärjestöjen materiaaleja.

Seuraavaksi luvassa oli militarismia käsittelevä tietovisa. Vaik-
ka tietovisa keskittyi Saksaan ja oli saksankielinen, hyvin tul-
kattuna se viihdytti myös meitä ulkomaalaisia. Parhaiten me-
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busting, mikä tarkoittaa mainosten uudelleen suunnittelua. 
Käytännön esimerkkinä tästä toimii puhekuplien lisääminen 
armeijan tienvarsimainoksiin, jotta militarismikriittinen ääni 
pääsee kuuluviin. 

Toisessa työpajassa käsiteltiin yliopistojen militarisoitumista. 
Tämä ilmiö jää usein huomiotta, vaikka se on vahvasti näkyvil-
lä esimerkiksi yliopistojen kutsuessa armeijan esittelemään it-
seään uramessuille. Ydinaseet olivat aiheena yhdessä työpa-
jassa. Siellä puhuttiin niiden käytön vaikutuksista ja miten niitä 
legitimoidaan sekä esiteltiin ydinasevastaisen työn muotoja. 

Työpaja, johon itse osallistuin, käsitteli siviilivastarintaa. Esille 
tuli hieman teoriaa esimerkiksi siviilivastarinnan määritelmäs-
tä, mutta enimmäkseen työpaja oli käytännönläheinen. Suur-
aktioiden etenemisen esittelyn lisäksi harjoiteltiin muun muas-
sa toimivaa istuma-asentoa rautateitä ja vastaavia blokatessa.

Työpajojen jälkeen aktivistit alkoivat tehdä viime hetken val-
misteluja ja sonnustautua “Beats not bombs” -mielenosoi-
tukseen. Kasselissa on lukuisia panssarivaunujen valmistajia, 
joiden toimintaa mielenosoituksella kritisoitiin. Arviolta yli 
350 mielenosoittajaa värikkäissä vaatteissa ja valoissa kulki 
kaupungin kaduilla tanssimusiikin säestämänä pimeässä illas-
sa. Välillä pysähdyttiin kuuntelemaan puheita, joissa käsitel-
tiin muun muassa ydinaseita ja aseteollisuutta.

Mielenosoituksen päätepisteessä pidin oman puheeni Suo-
men armeijan rekrytointitavoista. Kerroin, että Suomessakin 
armeija on läsnä messuilla ja festareilla, kampanjoi kouluis-
sakin ja mainostaa. Tämä on kuitenkin Suomessa melko vä-
häistä, sillä armeija luottaa täällä kutsuntajärjestelmän tuot-
tavan tarpeeksi sotilaita. Huomautinkin, että jos jotkut arve-
levat asevelvollisuuden käyttöönoton lopettavan alaikäisiin 
kohdistuvan propagandan, Suomen esimerkki osoittaa käsi-
tyksen virheelliseksi. Armeija saattaa hyvinkin mainostaa itse-
ään nuorille asevelvollisuudesta huolimatta. Lopetin puheeni 
mainitsemalla asevelvollisuuden olevan yksi militarismin kor-
kein muoto, joka kuitenkin Suomessa osoittaa jo jonkin ver-
ran murenemisen merkkejä tarkoittaen, ettei tämä typeryys 
voi kestää ikuisesti. Tanssi ja juhliminen jatkui K19 -nimises-
sä yökerhossa.

MITÄ JÄI KÄTEEN?

Sunnuntaina kokoonnuimme jälleen yhteen aamupalan jäl-
keen. Vuorossa oli tapaamisen arviointia ja lisää verkostoitumis-
ta. Lisäksi suunnittelimme tulevaisuutta. Milloin ja missä muo-
dossa tämä tapahtuma saa jatkoa? Mitä projekteja haluaisim-
me työstää? Tapahtuman päätyttyä kiertelin hieman kaupun-
gilla ja palasin samaan asuntoon, jossa olin torstaina yöpynyt.

Maanantaina me suomalaisedustajat palasimme takaisin 
Suomeen. Takana oli matka, jonka aikana olin oppinut uutta 
ja saanut hämmästellä niin monia asioita. Tapaamani rauhan-
järjestöt olivat saaneet aikaan paljon ja luovuuskin kukoisti. 
Antimilitaristin numerot ja päälläni ollut AKL:n Rauhanleijo-
na-paita herättivät ihailua. Molemminpuolista tiedonvaihtoa 
tosiaan tapahtui, mikä tapahtuman tarkoitus olikin.

TEKSTI JA KUVAT: MATIAS KASKILUOTO
 

Kirjoittamisen apuna käytettiin raporttia, jonka olivat tehneet David 
Scheuing, Thorge Ott, Markus Hornberger ja Matias Kaskiluoto.
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ARMEIJA  
EI OLE  

MIESTEN KOULU
Feministifilosofi Simone de Beauvoirin mukaan naiseksi ei synnytä vaan 

naiseksi tullaan. Tätä ajatusta tulkitaan usein niin, että sosiaalinen sukupuoli 
rajoittaa naisten elämää ja mahdollisuuksia. Toisaalta myös miehiin 
kohdistuu samantyyppistä rajoittamista ja ohjailua. Selkein esimerkki 

suomalaisessa yhteiskunnassa on tietysti miehiä koskeva asevelvollisuus.

tietynlaisena fyysisenä ja moraalisena epäonnistumisena. Sil-
loin palveluksen keskeyttäminen on pikemminkin häpeän aihe 
kuin merkki punnitun maailmankatsomuksen kirkastumisesta.

Kestävät aatteelliset perustelut kalpenevat sen rinnalla, että 
miesten koulu on jäänyt raukkamaisella tavalla kesken. Edes 
Tolstoin tai Gandhin ajatuksiin vetoaminen ei silloin pelasta 
nuorta ja vähän epävarmaa pasifistia konservatiivisen lähipii-
rin ylenkatseelta.

Mutta juuri tämän vuoksi ajatus armeijasta miesten kouluna 
on yksilönvapauksien ja erityisesti omantunnonvapauden nä-
kökulmasta vaarallinen. Kyse on ideologisesta tempusta, jon-
ka avulla yksilön oma harkintavalta sivuutetaan ja hänet sido-
taan toteuttamaan ulkopuolista tahtoa.

HATARA HISTORIALLINEN PERINNE

Ajatus armeijasta miesten kouluna on moraalisesti väärä ja 
turmiollinen, mutta lisäksi se myös lepää hyvin hataran histo-
riallisen perinteen varassa. Asevelvollisuudessa kiteytyvä mili-
tarismin perintö näyttää ikiaikaiselta, jolloin voi helposti unoh-
tua se, miten tuoreesta asiasta loppujen lopuksi on kyse.

Moderni asevelvollisuusarmeija otettiin Euroopassa asteit-
tain käyttöön vasta Ranskan vallankumouksen jälkeen. Suo-
messa nykymuotoinen yleinen asevelvollisuus on ollut ole-
massa vasta sadan vuoden ajan. Puolustusvoimat perustet-
tiin Suomen itsenäistymisen ja sisällissodan jälkeen vuonna 
1918. Aiemmin Venäjän ja Ruotsin vallan aikana oli käytös-
sä erilaisia valikoivan asevelvollisuuden muotoja ja väenotto-
ja, mutta ne eivät ole täysin vertailukelpoisia nykyisen asevel-
vollisuuden kanssa. 

Asevelvollisuudessa 

kiteytyvä militarismin 

perintö näyttää 

ikiaikaiselta, jolloin 

voi helposti unohtua 

se, miten tuoreesta 

asiasta loppujen 

lopuksi on kyse.

Armeijan käymistä pidetään Suomessa perinteisesti jopa 
osana aikuistumista. Kuluneen sanonnan mukaan armeijas-
sa tehdään pojista miehiä. Asevelvollisuuden suorittamisen 
ajatellaan olevan tärkeä osa mieheksi kasvamista. Toisinaan 
asevelvollisuutta verrataan jopa alkuperäiskansojen aikuistu-
misriitteihin.

Puhe aikuistumisriiteistä jättää kuitenkin huomiotta sen, että 
nykynäkökulmasta alkuperäiskansojen aikuistumisriitit eivät 
olleet erityisen hyödyllisiä, vaan pikemminkin kivuliaita ja täy-
sin tarpeettomia.

Harva väittäisi vakavalla naamalla, että mieheksi kasvaminen 
edellyttäisi esimerkiksi usean vuorokauden paastoamista ja 
valvomista erämaassa mystisen näkykokemuksen perässä tai 
peniksen leikkelyä yhteisön perinnäistapojen mukaisesti. Sen 
sijaan vähintään puolen vuoden makoilu varuskunnassa saa-
tetaan edelleen mieltää olennaiseksi ja välttämättömäksi asi-
aksi miehistymisen kannalta.  

Asenteet ovat viime vuosikymmeninä onneksi vapautuneet, 
mutta joillakin paikkakunnilla ja joissakin suvuissa paineet ar-
meijan käymiseen voivat edelleen olla suuria. Tällaisessa ti-
lanteessa yksilön mahdollisuudet valita toisin saattavat olla 
käytännössä varsin rajallisia.

Mikäli pasifismiin kallellaan olevassa nuoressa miehessä on 
vähänkin epävarmuutta, sukulaiset ja muu lähipiiri saatta-
vat houkutella tätä ainakin kokeilemaan armeijaa. Eihän siinä 
menetä mitään, ja voihan siellä olla ihan mukavaakin.

Tässä piilee kuitenkin ansa. Koska armeija koetaan miesten 
kouluna, asepalveluksen keskeyttäminen tulkitaan helposti 
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Ihmiset myös suhtautuivat niihin eri tavoin eikä esimerkiksi 
väenottoja mielletty pelkästään myönteisesti. Esi-isillemme 
armeija ei ollut mikään miesten koulu, vaan esivallan pirulli-
nen keino hankaloittaa ihmisten arkea ja elämää. Puuttui na-
tionalistinen ideologia, joka olisi oikeuttanut ihmisten pakot-
tamisen sotilaiksi.

Entisaikoina olikin tavallista yrittää palkata sotaväkeen sijai-
nen, jos siihen vain oli mahdollisuuksia. Ruotsin suurvaltakau-
della joissakin talonpoikaistaloissa kasvatettiin orpopoikia sil-
lä puheella, että aikuistuttuaan nämä kirjautuisivat armeijan 
rulliin, jotta talon oma väki saisi jatkaa elämäänsä rauhassa.

Ruotujakolaitoksen kehityttyä oli tavallista, että ruotuun kuu-
luvat talolliset palkkasivat sotamieheksi jonkun täysin ulko-
puolisen. Esimerkit vihjaavat siihen suuntaan, että korkea 
maanpuolustustahto saattaa olla pikemminkin moderniin yh-
teiskuntaan liittyvä kuriositeetti kuin yleisinhimillinen vakio.

Yleisen asevelvollisuuden ja maanpuolustusideologian taus-
talla oleva nationalismi on myös varsin uusi asia. Nationalis-
tinen ideologia vahvistui vasta 1800-luvulla. Aikaisemmin ih-
miset samaistuivat enemmän kotiseutuunsa ja uskontoonsa 
kuin kansallisvaltioon.

Vielä filosofi Adam Smithin aikoina 1700-luvulla armeijaan 
värväytymistä ei läheskään aina pidetty isänmaallisena teko-
na ja jokaisen miehen velvollisuutena, vaan monesti pikem-
minkin vähän hölmönä valintana. Smith itse toteaa Kansojen 
varallisuudessa, että järkevät vanhemmat yrittävät mahdolli-
suuksien mukaan estää jälkikasvunsa haaveet sotilasurasta.

Smith itse ei nähnyt armeijaan värväytymistä järkevänä, 
vaan piti sitä erittäin huonona sijoituksena. Sotien repimäl-
lä 1700-luvulla sotilasuran valinneille oli maineen, kunnian ja 
ylenemisen sijasta tiedossa todennäköisemmin vaivojen täy-
teinen elämä ja ennenaikainen hauta.

IRTI MYYTEISTÄ

Nykyään yleisestä asevelvollisuudesta on lähes kaikissa Eu-
roopan maissa jo luovuttu. Olisi hyvä, jos myös Suomes-
sa suhtautuminen armeijaan ja asevelvollisuuteen muuttui-
si pragmaattisemmaksi ja nykyistä vähemmän nationalistisen 
ideologian ohjaamaksi. Jo puhtaasti sotilaallisesta näkökul-
masta Suomelle riittäisi varmasti nykyistä pienempikin reservi.

Asevarustelusta, armeijoista tai sodista tuskin päästään eroon 
yhdessä yössä. Asepalveluksen suorittamiseen liittyvien myyt-
tien riisuminen ja asenteiden yleinen liberalisoituminen on kui-
tenkin tärkeä askel tiellä kohti rauhanomaisempaa maailmaa.

Ajatus armeijasta miesten kouluna on vaarallinen juuri siksi, että 
se uusintaa sellaista mieskuvaa, jossa taistelijakoulutus ja soti-
laallinen kyvykkyys nähdään keskeisenä osana normaalia miehe-
nä olemista. Tällöin tuetaan samalla sellaista maskuliinisuuden 
mallia, jossa väkivalta nähdään ainakin jollain tapaa oikeutettua.

Maailma voi kuitenkin pienin askelin muuttua paremmaksi. Sa-
malla jokainen voi vaikuttaa kehityksen suuntaan omilla valin-
noillaan. Aseistakieltäytyminen ei ole koskaan liian myöhäistä.

TEKSTI: JUUSO KOPONEN
KUVAT: WIKIMEDIA COMMONS
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Kieltäytyminen kerrallaan

Mikä Työstäkieltäytyjäliitto on ja miksi se on perustettu?
Palkkatyö on rikos ihmiskuntaa vastaan. Työstäkieltäytyjäliit-
to on päättänyt olla tukematta minkäänlaista toisen palveluk-
sessa tehtävää työtä ja kamppailla palkkatyön kaikkien syi-
den poistamiseksi.

Työstäkieltäytyjäliitto on pyrkimys löytää ystäviä, joiden kans-
sa asettua ihmisten suurta enemmistöä orjuuttamaan pyrki-
vää tuhokoneistoa vastaan. 

Työstäkieltäytyjäliitto on tunne, joka mahdollistaa yksilöllistävän, 
syyllistävän, tikun nokkaan laittavan, porvarillistavan, ahdistavan ja 
ankeuttavan vallan vastaisen taistelun havaitsemisen.

Työstäkieltäytyjäliitto on ikkuna, josta näemme maailman 
mahdollisena, runsaana, autonomisena, kollektiivisena, kau-
niina ja säilyttämisen arvoisena.

Työstäkieltäytyjäliitto perustettiin, koska se oli perustettava. 
Meidän on sanottava iloinen ei vallitsevalle riistolle ja sorrolle 
ennen kuin hahmotamme sen, mille haluamme sanoa kyllä.

Haluamme kieltäytyä työstä, koska työ tuhoaa ihmissuh-
teemme, maailmasuhteemme ja eläinsuhteemme. Haluam-
me kieltäytyä työstä, koska meillä on parempaakin tekemis-
tä. Haluamme kieltäytyä työstä, koska ymmärrämme, että ai-
nutkertaisen elämämme aikana voimme tehdä mitä hyvänsä. 
Haluamme kieltäytyä työstä hetki hetkeltä päättäväisemmin 
ja hetki hetkeltä suurempana joukkona.

Onko työstäkieltäytyminen edennyt Suomessa vuoden 
2018 aikana?
Työstäkieltäytymisessä otettiin pieni taka-askel, kun aktiivi-
malli tuli voimaan. Samalla työstäkieltäytymisessä on edistyt-
ty, sillä vuoden aikana on tullut entistä hyväksyttävämmäksi 
myöntää, että kieltäytyy töistä. Työstäkieltäytyjäliitto on saa-
nut suuren määrän myönteisiä ja kiinnostuneita yhteydenot-
toja työstäkieltäytyjiltä eri puolilta maata.

Onko TKL:n toimintaan ja neuvontaan hakeutuvien 
henkilöiden työstäkieltäytymisen taustalla useammin 
aatteelliset vai käytännölliset syyt?
TKL:n provokatiivisen luonteen ansiosta ympärillä pyörivillä 
ihmisillä motiivi toimintaan juontuu yleensä sekä poliittis-teo-

reettisista että käytännöllisistä tekijöistä. Vaihtelua löytyy kui-
tenkin toimijoidemme keskuudessa siitä, kumpi on ollut alku-
sysäyksenä. Tämä johtunee kunkin lähtökohdista. Painotam-
mekin työstäkieltäytymisen olevan mahdollista kenelle ta-
hansa taustasta riippumatta.

Mikä on työstäkieltäytyjien lainsäädännöllinen asema 
tällä hetkellä?
Nykylainsäädäntö asettaa työstäkieltäytyjät hyvin eriarvoi-
seen asemaan. Nykysysteemissä toimeentulo on sidoksissa 
esim. perhetaustaan, luokka-asemaan, sukupuoleen, kansal-
lisuuteen, ikään ja kykyyn huijata muilta tai esim. Kelalta ra-
haa. Tämä on mielestämme väärin, sillä kenenkään ei pitäisi 
joutua stressaamaan olemassa olemisen materiaalisista edel-
lytyksistä. Siksi vaadimme kunnollista perustuloa. 

Oliko Aseistakieltäytyjäliiton nimi mielessänne liittoa 
perustaessanne? Onko työstäkieltäytyjillä mielestänne 
yhteisiä intressejä aseistakieltäytyjien kanssa?
Kyllä oli ja ehdottomasti on. Palkkatyö on ase ihmisiä, mui-
ta eläimiä ja luontoa vastaan. Se pyrkii anastamaan kaikin 
mahdollisin keinoin elinvoimaa kaikesta elävästä. Palkka-
työ tuo sodan kuten sadepilvi tuo myrskyn. Toisen palve-
luksessa tehtävän alistetun työn aggressiivisin muoto näyt-
täytyy sodassa. Aseistakieltäytyjät ovat tehneet esimerkillis-
tä työtä kapitalistisen tuotantotavan väkivaltaisimpien muo-
tojen vastaisessa työssä. Nyt on aika laajentaa kamppailua 
asein käytävästä sodasta jokapäiväistä rakenteellista väki-
valtaa vastaan.

Mitä haluaisitte sanoa Antimilitaristin lukijalle, joka 
harkitsee työn vastaanottamista?
Kehotamme harkitsemaan vakavasti. Onko tilanne todel-
la niin paha, että on sorruttava palkkatyöhön? Onko kaik-
ki muut keinot käytetty? Jos palkkatyö näyttää väistämättö-
mältä (näitäkin tilanteita on), on pestivaihtoehtoja mietittävä 
huolella: minkälaisessa paikassa työnteon negatiiviset seura-
ukset pystytään minimoimaan?

Kun aseisiin perustuva turvallisuuskäsitys ja palkkatyö- 
yhteiskunta ovat päätyneet historian romukoppaan, 
mistä meidän pitäisi seuraavaksi kieltäytyä?
Tähtäämme kapitalismin lopettamiseen kieltäytyminen ker-
rallaan.
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Suomeen perustettiin vuoden 2018 alussa uusi liitto ajamaan 
työstäkieltäytyjien etua. Työstäkieltäytyjäliiton toimijat suostuivat 

vastaamaan kollektiivisesti muutamaan esittämäämme kysymykseen.



Mikä Suomessa on vikana, että tällaista pitää tehdä?

Sota soijasta, 
asevelvollisarmeijamme  

viimeinen taisto?
Tietyt asiat ne vain pysyvät ja tulevat joka vuosi uudestaan. 
Sain valitettavasti tänäkin syksynä säännöllisesti lukea Poh-
jois-Karjalankin paikallislehdistä juttuja kutsunnoista, mikä oli 
tylsää saman ja vanhan toistoa.

Juuassa ilmestyvän Vaarojen Sanomien mukaan näytti-
vät siellä aluksi Veteraanien perintö -nimisen elokuvan, jon-
ka Combat Cameraksi kutsuttu armeijan propagandaporuk-
ka on ulospusertanut. Kunnioittaisivat veteraanien uhrausta 
edes sen verran, että jättäisivät heidät jo lopultakin rauhaan. 
Vanhat miehet!

On näet yksinkertaisesti irvokasta, että armeijan kuukausipal-
kansaajat, joista useimmat eivät ole oikeaa sotaa nähneet-
kään, turauttelevat nyt todellisten sankareiden nimissä jo-
tain yksimielisyydestä sekä isänmaasta. Jos seassaan oli va-
rusmiehiäkin, hiphurraa. Mikä Suomessa on vikana, että täl-
laista pitää tehdä?

Pahaa pelkään, että vika on militarismi eli suomeksi sotilas-
kiihkoilu, joka on kaikissa suomalaisissa. Ihmekö tuo? Armei-
jamyönteistä aivopesua riittää koko iäksi, aseellinen varus-
miespalvelus esitetään normaalina vaikka se on valinta, ja re-
serviläisyydellä pädetään. Ei tämä ole vapaan maan menoa, 
ei sinne päinkään.

2020-luvun kynnyksellä yleinen asevelvollisuus, joka oli 
1800-luvun paras sotilaskeksintö, on museoesine. Yleistä sii-
nä on enää pelkkä nimi, koska armeija valitsee koko ajan vain 
enemmän ihmisiä pois joukosta oman mielensä mukaan. No, 
jotkut ajastaan jääneet oudot tyypithän kehuvat itseään ihan 
ammattisotilaiksikin.

Militarismi ei ole sanana liikaa, jos varusmiespalveluksen jäl-
keenkään reservistä ei pääse pois ilman täydennyspalvelusta. 
Sen toteutus voi olla asiallinen ja sisältö yleissivistävä, mut-
ta ”palveluksen” ainoa todellinen merkitys on silti olla tekais-
tun velvollisuuden tukipönkkä reserviin jääville ja santsimars-
si siitä poistuville.

Vielä äsken tekoyleinen pakkoasevelvollisuus tosiaan heilui 
hetken, mutta olkaahan uskolliset huoletta: tuoreinkin este 
kierrettiin kätevästi kyylänkonstilla. Jehovan todistajien on-
nahtavasta erivapaudesta sorvattiin keppihevonen, jonka 
poistamisella karataan yhteistä leikkiä ja salaisuutta uhkaa-
valta ulkoiselta todellisuudelta.

Leikki on puolustusministeri Jussi Niinistön (sin) kulttuuri-
sota, jossa kuuminta juuri nyt on ruokarintamalla. Salaisuus 
on, että kyse on poliittisesta eloonjäämisestä, jossa isänmaa 
sivuutetaan ja varusmiesten hyvinvointiin viitataan kintaalla. 
Nimittäin käytöstä poistetun sotilaspuvun kierrätykseen jou-
tuneella villakintaan jämällä.

Yleinen asevelvollisuus on ollut maailmalla huonossa huu-
dossa jo pitkään. Jos sitä ei ole romutettu täysin, on siirryt-
ty valikoivaan asevelvollisuuteen. Niin kuin Suomessakin on 
tehty jo kauan, vaikka virallisesti muuta puhutaankin. Siispä, 
sota soijasta voi olla asevelvollisarmeijamme viimeinen tais-
to, ja sen ne voivat vielä voittaakin!

 
 
 

JARI KÄHKÖNEN

Kuva: Tommi Nummelin  
(CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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Antimilitaristinen ja 
yhteiskuntakriittinen näkökulma 

ilmastonmuutokseen

NICK BUXTON JA BEN HAYES (TOIM.): 
ILMASTONMUUTOKSEN VOITTAJAT JA HÄVIÄJÄT 
– SOTATEOLLISUUS JA SUURYHTIÖT MUOVAAVAT 
LÄMPENEVÄÄ EPÄTASA-ARVON MAAILMAA.  
LIKE 2016. 399 SIVUA.

Nykyisen tieteellisen konsensuksen mukaan ilmastonmuu-
tos on paitsi tosiasia myös vakava uhka maapallon ekosys-
teemeille ja ihmiskunnalle. Ihmisten aikaansaamaa ilmaston-
muutosta voidaan pitää jopa aikakautemme suurimpana on-
gelmana. Nick Buxtonin ja Ben Hayesin toimittama teos 
Ilmastonmuutoksen voittajat ja häviäjät lähestyy aihetta yh-
teiskuntakriittisestä näkökulmasta.

Yhteiskuntakriittinen ja järjestelmätason ongelmiin keskitty-
vä näkökulma on paikallaan, sillä monesti julkisessa keskus-
telussa moraalinen vastuu ilmastonmuutoksesta sysätään 
yksittäisten kuluttajien harteille. 1700-luvulla väestötieteili-
jä Thoman Malthus esitti pessimistisen ennustuksen, jonka 
mukaan jatkuva eksponentiaalinen väestönkasvu tulee joh-
tamaan ruuan loppumiseen; samaan sävyyn ympäristöongel-
mat nähdään ihmisten liian suuresta määrästä ja liian korke-
asta elintasosta johtuviksi. Ilmastonmuutos on kuitenkin mo-

nimutkaisempi ilmiö, johon liittyy myös paljon sellaista, mikä 
on kuluttajien kontrollin ulkopuolella.

Eräs näistä asioista on asevarustelun ja ilmastonmuutok-
sen välinen yhteys. Asevarustelu ja sotateollinen komplek-
si on eräs ilmastonmuutoksen aiheuttajista. Näin ollen ilmas-
tonmuutokseen liittyy myös antimilitaristisen liikkeen kannal-
ta tärkeitä kysymyksiä. Ihmiskunnalla ei oikeastaan ole varaa 
nykyisen kaltaiseen asevarusteluun, sillä se kuormittaa ympä-
ristöä liikaa.

Valitettavasti asiaan liittyy kiero takaisinkytkentä, sillä ilmas-
tonmuutoksen aiheuttama resurssien niukkeneminen voi tu-
levaisuudessa luoda pohjaa uusille konflikteille. Tällöin taas 
voi syntyä poliittista painetta asevarustelulle, mikä taas lisää 
ympäristökuormitusta entisestään. Pahimmassa tapauksessa 
ajaudutaan tuhoisaan noidankehään. Eräs teoksen keskeinen 
viesti on siinä, ettei ihmiskunnalla ole varaa juuttua vastak-
kainasetteluun tai pelon lietsontaan.

Ilmastonmuutos on viime kädessä seurausta kasvuhakuisesta 
kapitalistisesta järjestelmästä ja sille ominaisesta laajamittai-
sesta fossiilienergian hyödyntämisestä. Kehittyneen teknolo-
gian ja ylituotannon synnyttämiä ongelmia yritetään kuiten-
kin paradoksaalisesti ratkaista uudella teknologialla: sen si-
jaan että päästöjä vähennettäisiin, yritetään ilmastoon vai-
kuttaa jopa aktiivisen ilmastonmuokkauksen avulla.

Yläilmakehään levitetty rikkihappo tuskin voi pysäyttää il-
mastonmuutosta tai pestä pois kapitalismin syntejä. Ideana 
se kuitenkin osoittaa sen, miten kapitalistisessa taloudessa 
myös ympäristökriisit kyetään tuotteistamaan voitonteon vä-
lineiksi. Ilmastonmuutos voi myös tuottaa paikallisia hyöty-
jiä, mikä lisää epätasa-arvoisuutta entisestään. Suomessa esi-
merkiksi Anne Berner on nähnyt ilmastonmuutoksessa myös 
hyviä puolia ja uusia mahdollisuuksia.

Vaikka teoksen sivuilla maalaillaan synkkiäkin uhkakuvia, syn-
tyy vaikutelma, että kirjoittajat ovat paikoin jopa liian opti-
mistisia. Rivien välistä välittyy toisinaan idealistinen usko sii-
hen, että asiat järjestyvät, kunhan vain paha yhtiövalta ja ase-
varustelu saadaan aisoihin.

Ilmastonmuutos on kuitenkin asia, joka tuskin ratkeaa yksit-
täisellä taikatempulla. Vallitsevaan elämäntapaan joudutaan 
tekemään suuria muutoksia. Eivätkä kaikki tarvittavat muu-
tokset liene yhtä mukavia kuin asevarustelun ja vastakkain-
asettelun vähentäminen.

Joka tapauksessa kirjan ehdottomana ansiona on ilmaston-
muutoskeskustelussa toisinaan kummittelevan malthusilaisen 
kertomuksen kyseenalaistaminen. Ihmiskunnan on kohdatta-
va globaalit ongelmat nykyistä solidaarisemmin.

JUUSO KOPONEN, kuva: Like Kustannus

— 24 —

• KIRJAT •



Milloin ja missä iässä suoritit siviilipalveluksen?
Suoritin palvelukseni opiskelujeni päätyttyä 24-vuotiaana 
Sysmän suojatyökeskuksessa.

Miksi valitsit sivarin?
Minulle siviilipalvelus oli luonnollinen ja ainut vaihtoehto. 
Olen syntynyt ns. uskovaan perheeseen. Äitini ja isäni olivat 
jo ennen syntymääni löytäneet elämäänsä toivon ja sisällön 
Jeesuksessa eli he palvelivat Raamatun Jumalaa. Myös minä 
kasvoin tuossa ilmapiirissä koko lapsuuteni ja vaikka usko Ju-
malaan ei siirry äidinmaidossa, halusin minäkin harharetkie-
ni jälkeen lähteä seuraamaan Jeesusta. Halusin noudattaa 
myös käskyä: Älä Tapa.

Millainen asenneilmapiiri tuolloin vallitsi yleisesti 
siviilipalvelusta ja sen suorittajia kohtaan?
Kutsunnoissa asenne oli jyrkkä, eikä ”vakaviin omantunnon-
syihin perustuvaa uskonnollista vakaumustani” otettu riittä-
vän tosissaan. Niinpä sain silloisen oikeusministerin, Kristian 
Gestrinin, sinetillä ja allekirjoituksella varustetun päätöksen: 
”Määrätään aseettomaan palvelukseen puolustusvoimissa. 
Valitusoikeutta ei ole.” Asia otettiin kuitenkin uudelleen kä-
sittelyyn, kun vetosin Suomen lain takaamaan mahdollisuu-
teen suorittaa kansalaisvelvollisuus siviilipalveluksena. Tällä 
kertaa päätös oli heti myönteinen.

Mikä oli palveluspaikkasi ja tehtäväsi sivarin aikana?
Suoritin siviilipalveluksen Sysmän suojatyökeskuksessa vam-
maisten puutyöosaston ohjaajana. Kesällä toimin kuukauden 
ajan Ronnin keskuslaitoksessa alihankintaosastolla ohjaajana.

Mikä asia oli palvelusta suorittaessasi erityisen mieluisa? 
Onko tuolta ajalta säilynyt ystävyyssuhteita?
Asuin suojatyökeskuksen yläkerrassa yksin. Kihlattuni Helena 
asui tuolloin Seinäjoella ja sinne matkustin tuntikausia bussil-
la ja junalla aina kun siihen tilaisuus tarjoutui. Keskuksen joh-
taja ja ohjaajatoverit olivat mukavia, erityisesti muistan Hei-

kin hoidokeillemme tekemät lähes päivittäiset pienet harmit-
tomat kepposet.

Mitä kaikkea elämääsi on kuulunut sivarin jälkeen?
Heti siviilipalvelusaikani päätyttyä vietimme Helenan kanssa 
häitä. Olemme saaneet myös neljä ihanaa lasta, kaksi tyttöä 
ja kaksi poikaa. Nyt jo nuorinkin lapsista on lähtenyt opiske-
lemaan ja muuttanut pois kotoa. Vanhempi poikani asuu lä-
hellä meitä ja niinpä saamme nauttia kolmen lapsenlapsem-
me seurasta lähes viikoittain.

80-luvulla elimme kiireistä aikaa, meillä oli kaksi pientä lasta 
ja talokin täytyi tietysti rakentaa. Ensimmäisen työurani tein 
erikoiskalusteteollisuudessa toimien useissa yrityksissä myyn-
ti- ja tuotantotehtävissä useammalla eri paikkakunnalla pää-
tyen lopulta Etelä-Suomeen. 90-luvun lama lopetti tuon teol-
lisuuden haaran lähes kokonaan ja niinpä minäkin jäin työt-
tömäksi yli vuoden ajaksi. Opiskelin kuitenkin vielä nelikymp-
pisenä uuden ammatin tietotekniikan parissa. Siitä alkoi sit-
ten toinen työurani, nyt Nokian palveluksessa. Työsuhde kes-
ti noin 15 vuotta, kunnes - ties kuinka mones - yt-neuvot-
telu koski lopulta myös minua ja niin jäin taas työttömäksi. 
Nyt olen jo eläkkeellä ja voin kaikista kohtaamistamme vaike-
uksista huolimatta katsella elämää kiitollisena taaksepäin ja 
luottavaisena eteenpäin.

Onko sivarista ollut sinulle jotain hyötyä? Jos on, niin 
millaista?
Sivariaika opetti minulle uuden suhtautumisen vammaisiin. 
Ensimmäiset pari viikkoa ohjasin vammaisia, sen jälkeen Es-
koa, Paulia, Perttiä ja Juhaa ym. Jokainen ihminen on yhtä 
arvokas ja ansaitsee tulla kohdatuksi omana itsenään. Kaik-
ki me olemme kuitenkin jollain tavalla vammaisia, jotkut vaan 
näkyvämmin kuin toiset.

Kerro vapaamuotoisesti vakaumuksestasi ja siitä, miten 
se on kehittynyt elämän mittaan.
Nuorena näin asiat hyvin mustavalkoisina, mutta vuosien mit-
taan olen oppinut näkemään monissa asioissa enemmän sä-
vyjä. Lähtökohta on kuitenkin se, että kenelläkään ei ole oi-
keutta toiselta ihmiseltä elämää ottaa. Sodat eivät lopu soti-
malla, eikä pysyvää rauhaa saada koskaan aikaiseksi ihmisten 
toimilla ja sopimuksella. Todellinen rauhan aika koittaa vas-
ta sitten, kun jokainen ihminen on saanut rauhan sydämeen-
sä ja lopettanut kapinoinnin Jumalaa vastaan. Tässä mielessä 
tulevaisuus ei näytä valoisalta.

Mitä sanoisit kutsuntaikäiselle nuorelle itsellesi, jos 
valinta ja palvelus olisivat vielä edessäpäin?
Pidä kiinni vakaumuksestasi, minkä olet omaksunut ikuisesta 
totuudesta, eli Jumalan sanasta. Säilytä hyvä omatunto ja elä 
sovussa luojasi kanssa, silloin sinulla on rauha – kuoleman-
kin edessä - olkoonpa maailmantilanne mikä tahansa. Palve-
le maatasi ja auta kanssaihmisiä niin hyvin kuin voit, sillä vain 
niin voit elää onnellisen elämän.

Kerro jostain huvittavasta tai muuten vaan 
mieleenpainuvasta tapahtumasta sivariajaltasi!
Ehkä mieluiten muistelen sitä, kun silloinen morsiameni, ny-
kyinen vaimoni, tuli sivaripaikkaani vierailulle viikonlopun 
ajaksi ja saimme olla hetken ihan kahden. Suunniteltiin häitä, 
oli kesä, kukkia ja aurinkoa.

TEKSTI JA KUVA: MAARET NAAKKA

MARKUS  
HIETAKANGAS

synt. 1956
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6500 ihmistä osallistui lokakuussa 
2018 Ende Gelände -liikkeen 
joukkotunkeutumiseen pysäyttäen 
ruskohiilikaivoksen tavaraliikenteen 
Saksan Reininmaalla.  
Kuva: Leon Enrique (CC BY-NC 2.0)

SUORA TOIMINTA 
ILMASTOAKTIVISMISSA

AKL:n vuodesta 2017 toimineessa Siviilien puolustus- opintopiirissä vieraili  
14.11. puhumassa Juha Penttilä. Hän oli viime kesänä mukana saksalaisen  

Ende Gelände- toimintaryhmän aktiossa Reininmaan Nordhein Westfalenin  
Saksan toiseksi suurimman voimayhtiön RWE:n hiililouhinta-alueella.  

5 000–6 000 aktivistia pysäytti alueelle kulkevan junaliikenteen 22–24 tunniksi.
5–10 hengen pienryhmien toimintaan. Jokaisella osallistujal-
la oli myös pari, mikä paransi turvallisuutta suuressa joukos-
sa liikuttaessa.

“Hiilen polttamisesta tulee rikos ihmiskuntaa vastaan.”

150 ihmistä lukittautui ratakiskoihin. Poliisi yritti estää aktivis-
teja hiekkavallien ylitysvaiheessa vesitykeillä ja pippurisumut-
teella. Kastunut aktivisti olikin huonossa tilassa viettämään 
kylmää yötä teltassa. Tuhansien ihmisten leiriytyminen kylki 
kyljessä hiekkavallien laaksossa onnistui kuitenkin hyvin, mm. 
kullanväristen hätäpeittojen avulla.

Illan pitkässä keskustelussa kehiteltiin ilmastoaktivismia Suo-
meen, mietittiin kohteita. Suurmarssien päätyminen edus-
kuntatalolle, jossa poliitikot lupaavat normihevonpaskaansa, 
ei riitä. Tarvitaan suoraa toimintaa ja yhteyksien luomista an-
timiltarismin ja joukkoaktioiden välille.

Penttilän sanoin: “Joukkotoiminnan voima tulee massasta, 
suuresta joukosta.”

KIKKA RYTKÖNEN

“On kysymys ihmisen ja muiden lajien hengissä selviämisestä. 
Kun poliittiset instituutiot eivät kykene hoitamaan ongel-
maa, on laitettava oma keho likoon”, Penttilä totesi. Blok-
kaustapahtuma oli hänen ensimmäinen osallistumisensa 
väkivallattomaan massatoimintaan.

“Olenko minä aktivisti? Mikä on aktivisti? Millaista on olla 
mukana tällaisessa yhteisössä?” hän mietti etukäteen.

Valmistautumisessa ja olemisessa osana suurta aktiota tuli tu-
tuiksi organisointi, yhteisöllinen päätöksenteko sekä tuhansi-
en ihmisten epähierarkinen toiminta.

”Se ei ollut vihamielistä toimintaa poliisia eikä kaivoksessa 
työskenteleviä ihmisiä kohtaan”, Penttilä korosti.

Blokkauksen videoissa ja jälkitiedotuksessa tulee selkeästi 
esille antikapitalistinen aspekti. Aktio toteutti rasismin vas-
taista ja antinationalistista politiikkaa. ”Polttakaa rajat, älkää 
hiiltä!” julisti eräs blokkauksessa esillä ollut banderolli. Kah-
den päivän toiminta, tunkeutuminen ja telttaleiri kaivokseen 
johtavalla rautatiellä perustui hyvin organisoituneeseen noin 

“Hiilen  
polttamisesta 

tulee rikos 
ihmiskuntaa 

vastaan.”
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• SIVIILIEN PUOLUSTUS •



15.12.  
Punkkia Rauhanasemalla

9.1. 
Siviilien puolustus -opintopiiri kokoontuu 
Rauhanasemalla

2.3. 
Punkkia Rauhanasemalla

24.6.-5.7. 
Kansainvälinen Ruokaa ei aseita leiri

15.-18.8. 
Baltic Glory -rauhanharjoitus

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

ANTIMILITARISTISSA 3/2018 ARTIKKELISSA 
KOHTAAMISIA KUGGOMISSA JYRKI KÄKÖSEN 
HAASTATTELUSSA VÄITETTIIN VIRHEELLISESTI, ETTÄ 
RAUHANTUTKIMUSLAITOS OLISI KYLMÄN SODAN 
JÄLKEEN YRITETTY LIITTÄÄ ULKOMINISTERIÖÖN. 
TÄMÄ EI PIDÄ PAIKKAANSA, SEN SIJAAN SITÄ 
YRITETTIIN LIITTÄÄ ULKOPOLIITTISEEN INSTITUUTTIIN. 
ANTIMILITARISTIN TOIMITUS PAHOITTELEE VIRHETTÄ.

Ilmastonmuutos tulee aiheuttamaan olutpulaa
TALOUSELÄMÄ 15.10.2018

Ilmastonmuutos uhkaa mustikan menestymistä 
Lahden seudulla
ETELÄ-SUOMEN SANOMAT 17.10.2018

Ilmastonmuutos kiusaa metsänomistajia
METSÄLEHTI 18.10.2018

Ilmastonmuutos uhkaa saamelaisten terveyttä 
LÄNNEN MEDIA 29.10.2018

Ilmastonmuutos voi lisätä itsemurha riskiä Suomessa
ILTA-SANOMAT 14.11.2018

Ilmastonmuutos tunkee rahapolitiikkaankin
ENERGIAUUTISET 14.11.2018

Ilmastonmuutos näkyy myös Valkeakoskella
VALKEAKOSKEN SANOMAT 16.11.2018

Ilmastonmuutos läpäisee kaiken
KAINUUN SANOMAT 9.10.2018
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• TOIMINTA •




