
ONKO SOTA OSA 
IHMISLUONTOA? SIVU 12

AGENTTIJAHDISSA 
AHVENANMAALLA SIVU 16

TUBESTA TUTTU 
TOTAALI SIVU 20



Tekijäksi?

Työharjoitteluun?

Antimilitaristi etsii joukkoonsa jatkuvasti 
toimittajia, kääntäjiä, kuvaajia, kuvittajia, 
kolumnisteja, runoilijoita… Ota yhteyttä ja liity 
iloisen kirjavaan vapaaehtoisjoukkoomme!

Hoksasitko asian, ilmiön tai henkilön, josta haluaisit 
lukea? Tiedätkö aiheisiin liittyvän opinnäytetyön 
tai tutkimuksen? Vinkkaa juttuaihe!

paatoimittaja@antimilitaristi.fi

Aseistakieltäytyjäliittoon voi hakea työharjoitteluun  
esimerkiksi opintoihin liittyen tai työttömänä  
TE-toimiston aktivointipalvelujen kautta. 

Vaatimuksena on palava halu tehdä rauhantyötä!

Antimilitaristi on Aseistakieltäytyjäliitto ry:n neljästi 
vuodessa julkaisema antimilitaristinen kulttuurilehti.

Vuositilaus 15 euroa. Tili FI87 8000 1700 7505 41.  
Lehden tilaus sisältyy Aseistakieltäytyjäliiton jäsenmaksuun.

www.antimilitaristi.fi

ISSN 2342-2998

PAINOPAIKKA: 
Suomen Uusiokuori Oy,  
Somero 

Antimilitaristi on Aikakauslehtien Liiton sekä kulttuuri-,  
mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti ry:n jäsen. 

 
Lehdessä esitetyt artikkelit eivät välttämättä vastaa 
kaikkien kirjoittajien tai toimituskunnan näkemyksiä. 
Kukin seisoo omien artikkeleidensa takana.

ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO 
Rauhanasema • Veturitori 3 • 00520 Helsinki

puh. 040 836 2786 • fax 09 147 297 
toimisto@akl-web.fi • www.akl-web.fi

Facebook: Aseistakieltäytyjäliitto AKL 
Twitter: @Akl_Wri 
Instagram: Aseistakieltaytyjaliitto

ASEISTAKIELTÄYTYJIEN NEUVONTA 
puh. 040 836 2786, neuvonta@akl-web.fi

LAKIAPUA 
lakiasiainsihteeri Juha Keltti 
puh. 044 950 8520, juha.keltti@akl-web.fi

LIITY JÄSENEKSI 
Aseistakieltäytyjäliiton jäseneksi voivat liittyä kaikki, 
jotka kannattavat liiton periaatteita. Perusjäsenmaksu on 
10 euroa, alennettu maksu 5 euroa (palveluksessa oleville 
sivareille, totaalikieltäytyjille - joiden oikeusprosessi 
on kesken - ja kaikille maksuvuonna 22 vuotta tai 
vähemmän täyttäville). Tukijäsenmaksu on 20 euroa.

Maksa jäsenmaksusi tilille FI87 8000 1700 7505 41.  
Kirjoita viestiosaan nimesi ja yhteystietosi (katuosoite lehteä  
varten, sekä sähköpostiosoite). Jäsenmaksuun sisältyy 
neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Antimilitaristi -lehti.

Martta, 6 vuotta: Riitapiirros, sekatekniikka.  
”Siinä riidellään palapelistä. Ne riitelee siitä, kun kaveri 
haluaa auttaa sitä ja se ei anna kun se on vielä puolessa 
välissä. Kuvassa on koulu ja työmaa ja paistaa aurinko ja 
sataa ja tuulee. Open luvalla ne yrittää tehdä palapeliä 
kaksin ja ne kertoo opelle siitä, kun ne riitelee. Aurinkoa 
ympäröi sateenkaari ja aurinko paistaa tumman pilven läpi.”

TOIMITUS NUMEROSSA 3/2017 
 
Päätoimittaja: Annariina Rannikko 
Ulkoasu ja taitto: Anna Saharinen 
Tekijät ja avustajat: Topi Alasalmi, Kamilla Billiers, 
Matias Kaskiluoto, Aku Kervinen, Juuso Koponen, 
Esa Noresvuo, Paula Noresvuo,Sami Nyyssölä, 
Kaj Raninen, Kikka Rytkönen, Tiia Sainio.

Antimilitaristin  
talvinumero ilmestyy  
joulukuussa 2017



SIS
ÄL

LY
S

— 3 —

Kumiluoteja kohti äänestäjiä Kataloniassa. Kuolemaan joh-
taneita puukotuksia Turun torilla. Oikeistopopulistisen AfD:n 
nousu Saksassa. Yhdysvaltain presidentti puolustamassa ääri-
oikeistolaista terroritekoa Charlottesvillessä. Loppukesä ja al-
kusyksy kuluivat surullisten uutisotsikoiden värittäminä. Lehdet 
puissa vaihtoivat kesänvihreänsä syksyn värikkyyteen ja maail-
man meno tuntui mustalta kuin alati aikaisemmin pimenevät il-
lat.

Tässä maailmanajassa olisi helppoa vain painaa pää käsiinsä ja 
todeta, että mitään ei ole enää tehtävissä. Helpompikin ratkai-
su se olisi, kenties. Kaamoksen aika on todella tullut.

Luovuttamisen sijaan palatkaamme perusasioihin. Syysnume-
ro, jota perinteisesti jaetaan myös kouluihin aikakauslehtiviikon 
tiimoilla, laittaa meidät kurkistamaan niin vastavapautuneen 
totaalikieltäytyjän arkeen kuin pohtimaan siviilipalvelustakin 
uudesta näkökulmasta. Väkivaltaa ja ihmisluonnon sotaisuut-
ta tarkastellaan lehdessä esseen verran antropologisesta nä-

Sota, kaamos ja rauha
kökulmasta. Kannattaa myös hypätä kirjoittajien muisteloihin 
menneen kesän reissuilta, tiedossa on kiintoisia reportaaseja 
niin Hampurin G20-kokouksesta kuin Ahvenanmaan rauhanlei-
ristäkin. Lehdestä löytyy myös Ruokaa, ei aseita -leirifiilistelyä.

Eikä mitään niin huonoja uutisia ettei joitain hyviäkin. Alkusyk-
syn ehdottomasti parhaimpiin uutisiin kuului ydinaseet kieltä-
vän sopimuksen hyväksyminen YK:ssa. Toivoa siis tuleville pol-
ville on. Ja kun vielä painomuste tässä juuri ilmestyneessä An-
timilitaristissa tuoksuu, on myös päätoimittaja tiukasti perus-
asioiden eli tulevien polvien äärellä – hoivaamassa vastasynty-
nyttään. Antimilitaristin syysnumeron ilmestymisestä suuntaan-
kin kirjoittajien lisäksi suurensuuren kiitoksen Aseistakieltäyty-
jäliiton toimiston väelle, joka toimitussihteeröi lehden kalkkivii-
voille päätoimittajan tiukimpien loppuraskauden hetkien ajan. 
Olette huippuja <3

ANNARIINA RANNIKKO
paatoimittaja@antimilitaristi.fi
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”NISKUROINTI” 
VIEMÄSSÄ 53-VUOTIAAN 
ASEISTAKIELTÄYTYJÄN 
SOTILASOIKEUTEEN 
KREIKASSA
Kreikkalainen aseistakieltäytyjä Panagiotis Makris on saanut 
haasteen saapua sotilasoikeuden eteen. Häntä syytetään 
vuodesta 1990 jatkuneesta niskuroinnista. Makris on kreikka-
laisen ei-uskonnollisen aseistakieltäytymisen pioneereja. Hän 
on taistellut aseistakieltäytymisoikeuden tunnustamisen puo-
lesta 1980-luvulta alkaen. Myös Panagiotis Makrisin veli Tha-
nassis on yksi Kreikan ensimmäisistä ideologisista aseistakiel-
täytyjistä. Vankilassaoloaikanaan Thanassis vaati vapauttamis-
taan ja oikeuttaan aseistakieltäytymiseen muun muassa ole-
malla pitkiä aikoja nälkälakossa.

Vaihtoehtopalveluslaki tuli Kreikassa voimaan 1.1.1998. Tuol-
loin Panagiotis Makris anoi itselleen vaihtoehtopalvelusta, 
mutta hakemus hylättiin byrokraattisista syistä. Lain mukaan 
asevelvollisuudesta vapautuu 45 vuoden iässä ja kaikki ennen 
siviilipalveluslain voimaan astumista nostetut tottelematto-
muussyytteet tulisi niin ikään hylätä.

Pykälästä huolimatta syyttäjäpuoli päätti pitää Makrisin syyt-
teet ennen siviilipalveluslain voimaantuloa tapahtuneesta 
tottelemattomuudesta voimassa ja viedä jutun sotilasoikeu-
teen. Syyte rikkoo täten paitsi Kreikan lakia, myös kansain-
välisiä ihmisoikeussäädöksiä. Se loukkaa yksilön ajatuksen-, 
omantunnon- ja uskonnonvapautta sekä tämän oikeutta syr-
jimättömään kohteluun ja oikeutta poistua maasta. Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin on myös katsonut aseistakieltäytyji-
en tuomitsemisen sotilasoikeuksissa rikkovan oikeutta oikeu-
denmukaiseen oikeudenkäyntiin. Sivujuonteena mainitta-
koon, että kreikkalaista siviilipalvelusta voi kuvata myös ran-
gaistuksenomaiseksi, sillä vaihtoehtopalveluksen kesto on 
67 % sotilaspalvelusta pidempi.

LÄHDE: EUROPEAN BUREAU FOR  
CONSCIENTIOUS OBJECTION, 31.5.2017

GUR GOLAN VANGITTU 
TOISTAMISEEN,  
BEN-ABBA VAPAUTETTU 
ISRAELISSA

Israelilainen Noa Gur Golan, 19,  
vangittiin toistamiseen 

aseistakieltäytymisen vuoksi.

Aseistakieltäytyjä Noa Gur Golan on saanut Israelissa 30 päi-
vän vankeustuomion armeijapalveluksesta kieltäytymises-
tä. Tuomio on Noa Gur Golanille järjestyksessään jo toinen, 
sillä hän vietti jo heinäkuussa ensimmäisen kieltäytymisen-
sä johdosta 14 päivää kaltereiden takana. Suoritettuaan hei-
näkuisen tuomionsa Gur Golan määrättiin uudelleen palve-
lukseen. Uusi kieltäytyminen johtaa todennäköisesti uuteen 
vankeustuomioon.

“Menen huomenna uudelleen sotilasvankilaan sekavin tun-
tein. Rehellisesti sanottuna on vaikeaa mennä takaisin. Tun-
nen itseni vankilassa hyvin passiiviseksi, joudun viettämään 
tuntikausia sellissä tekemättä mitään... Unohdan helpos-
ti jopa miksi olen siellä. Toisaalta, kun ajattelen kieltäytymi-
seni todellista syytä, se täyttää minut voimalla ja haluan jat-
kaa kamppailua. Sekä henkilökohtaista kamppailuani elää ja 
toimia yhteiskunnassa omantuntoni mukaisesti että minua ja 
minun kieltäytymistäni huomattavasti suurempaa kamppailua 
kaikkien niiden, jotka elävät täällä - sekä israelilaisten että pa-
lestiinalaisten -  rauhan, todellisen turvallisuuden ja vapauden 
puolesta. Kamppailua, joka perustuu uskoon ihmisiin, ei us-
koon aseisiin. Tiedän, että on toinen vaihtoehto”, kirjoitti Gur 
Golan sosiaalisessa mediassa ennen toista vangitsemistaan.

Keväällä ja alkukesällä lähes neljä kuukautta vankeudessa 
viettänyt Atalya Ben-Abba vapautui kesäkuun lopussa, kun 
armeija määräsi hänet "palvelukseen sopimattomaksi". Päi-
vää aikaisemmin hänelle oli kieltäydytty myöntämästä aseis-
takieltäytyjän statusta.

“Kävelen ulos sotilasvankilasta pää pystyssä yhdessä monien 
tukijoiden kanssa, jotka laillani ymmärtävät, että miehitykses-
tä kieltäytyminen on välttämätön, moraalinen valinta. Aseis-
takieltäytyjiä on ollut ennen minua ja heitä tulee olemaan. He 
ovat osan kasvavaa liikettä, nuoria, jotka eivät pelkää sanoa 
‘liika on liikaa’”, Ben-Abba totesi vapauduttuaan.

LÄHDE: WAR RESISTERS’ INTERNATIONAL
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YDINASEET 
KIELTÄVÄ SOPIMUS 
HYVÄKSYTTIIN  
YK:SSA

”We made it”, iloitsivat ICAN-aktivistit  
maailman ensimmäisen ydinaseet kieltävän  
sopimuksen johdosta heinäkuussa.
Kuva: International Campaign to  
Abolish Nuclear Weapons (ICAN)

YK:n ihmisoikeusneuvosto kokoontuu Genevessä.
Kuva: UN Photo / Jean-Marc Ferré

SUOMI HYLKÄSI 
YK:N SUOSITUKSEN 
ASEISTAKIELTÄYTYJIEN 
ASEMAN 
PARANTAMISESTA

Ydinaseet ovat olleet ainoa ja viimeinen joukkotuhoase, jota 
ei ole kielletty kansainvälisellä sopimuksella. Nyt tilanne on 
muuttunut, kun YK:ssa hyväksyttiin perjantaina 7.7. maail-
man ensimmäinen ydinasekieltosopimus. Ydinasekieltosopi-
muksesta käytyyn äänestykseen osallistui 124 maata. 122 ää-
nesti kiellon puolesta, yksi vastaan (Hollanti) ja yksi äänesti 
tyhjää (Singapore). Itse neuvotteluihin osallistui 129 maata.

Yhteistä neuvotteluihin osallistuneille valtioille on se, että yh-
delläkään neuvotteluihin osallistuvista maista ei ole omaa 
ydinasetta.  Maailman tuhoisimpana joukkotuhoaseena ydin-
aseet uhkaavat kuitenkin myös ydinaseettomissa valtioissa 
asuvia ihmisiä. Ydinaseettomien maiden tavoitteena on sopi-
muksen avulla muuttaa normia ja stigmatisoida ydinaseiden 
hallussapito. Kieltosopimuksen allekirjoittavat valtiot sitoutu-
vat kieltämään ydinaseiden hallussapidon ja niiden sijoitta-
misen omalle maaperälleen.

Suomi ei osallistunut New Yorkissa järjestettyihin sopimus-
neuvotteluihin. Suomi ei ollut paikalla edes tarkkailemassa 
neuvotteluita, mistä suomalaiset rauhanjärjestöt ovat olleet 
tyrmistyneitä. Rauhanjärjestöjen mielestä Suomella olisi ollut 
neuvotteluissa hyvä tilaisuus vaikuttaa sopimuksen sisältöön 
ja osoittaa aktiivista rauhantahtoaan.

”Nyt Suomen pitäisi viimein osoittaa todellista tahtoa ydin-
aseriisunnassa ja valmistautua sopimuksen allekirjoittami-
seen”, Tarja Cronberg Suomen ICAN-verkostosta muistut-
taa. Pohjoismaista Ruotsi osallistui näihin neuvotteluihin.

Nyt hyväksytty ydinasekieltosopimus avautuu allekirjoituk-
sille tämän vuoden syyskuussa. Sopimuksen allekirjoittami-
sen jälkeen valtioiden on myös ratifioitava se. Sopimus as-
tuu voimaan määräajan kuluttua siitä, kun 50 valtiota on ra-
tifioinut sen.

LÄHDE: SUOMEN RAUHANLIITTO

YK:n ihmisoikeusneuvosto on saanut päätökseen nelivuoti-
sen määräaikaistarkastelunsa, jossa se seuraa säännöllisesti 
kaikkien YK:n jäsenvaltioiden ihmisoikeusvelvoitteiden ja -si-
toumusten toteutumista.

Työryhmän raportti oli määrä hyväksyä ihmisoikeusneuvos-
ton istunnossa syyskuussa, johon mennessä Suomen tuli ot-
taa kantaa annettuihin suosituksiin. Neuvosto antoi Suomel-
le toista sataa ihmisoikeuksien parantamiseen liittyvää suo-
situsta. Elokuussa uutisoitiin hallituksen raporttiluonnokses-
ta käyneen ilmi, että Suomi aikoo hylätä ennätysmäärän YK:n 
suosituksista, peräti 37 suositusta 158:sta. Neljä vuotta sit-
ten päättyneellä kierroksella Suomi sai 78 suositusta, joista 
se hylkäsi viisi.

Myös aseistakieltäytyminen on huomioitu suosituksissa. Suo-
mea kehotetaan vapauttamaan kaikki vangitut aseistakieltäy-
tyjät ja varmistamaan, ettei siviilipalvelus ole rangaistuksen-
omainen ja että se pysyy siviilikontrollin alla. Suomen aseis-
takieltäytyjien asemaan kiinnitti huomiota Uruguay. Suomi ei 
kuitenkaan aio noudattaa suositusta, vaan 25.8. julkaistus-
sa ulkoministeriön vastauksessa Suomi ilmoittaa huomioi-
neensa suosituksen ja pyrkivänsä "varmistamaan, että erilai-
set palvelusvaihtoehdot ovat niin tasavertaisia kuin mahdol-
lista". Käytännössä tiedoksi ottaminen tarkoittaa suosituksen 
hylkäämistä.

Aseistakieltäytyjäliitto on tekemässä valituksia aseistakieltäy-
tyjien kohtelusta sekä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimel-
le että YK:n ihmisoikeuskomitealle, joka on eri elin kuin nyt 
lausuntoa antava neuvosto. Ihmisoikeusneuvostossa eri val-
tiot voivat esittää kysymyksiä ja antaa suosituksia toisten val-
tioiden ihmisoikeustilanteeseen liittyen.
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STOPPA AURORA –  
SOTAHARJOITUKSIA VASTAAN GÖTEBORGISSA
Stoppa Aurora, ruotsalaisten rauhanjärjestöjen kampanja 
Itämerellä järjestettyjä sotaharjoituksia vastaan, toteutettiin 
syyskuun puolenvälin paikkeilla Götebörgissa. 

Kolmipäiväinen vastaharjoitus alkoi lauantaiaamupäivällä 
järjestetyllä väkivallattomuuskoulutuksella, jossa osallistujat 
saattoivat keskustelun ja rooliharjoitusten avulla varautua tu-
leviin tapahtumiin. Samana iltapäivänä Göteborgin keskus-
tassa pidettiin suuri sotaharjoitusten vastainen mielenosoi-
tus, joka keräsi useita tuhansia osallistujia (poliisin arvion mu-
kaan noin 3500). Sunnuntaina järjestettiin seminaari ja maa-
nantaina oli sitten toimintapäivän vuoro.

Kaksi autolastillista rauhanaktivisteja lähestyi maanantaiaa-
mupäivällä kaupungin kupeessa sijaitsevaa Säven lentokent-
tää, joka oli yksi harjoitusten tukikohdista. Heidän tarkoituk-
senaan oli astua sotilasalueelle vastalauseena monikansalli-
sia sotaleikkejä vastaan. Heti alueen lähistölle saavuttuaan 
he saivat peräänsä kaksi autollista sotilaspoliiseja. Virkaval-
lan huomion keskittyessä suljetun alueen rajan vieressä pyö-
rineisiin aktivisteihin, kolme ihmistä onnistui astumaan lento-
kentän alueelle ja levittämään banderollin sen kiitoradalle.

Hetkeä myöhemmin taas parikymmenpäinen klovnijoukko 
saapui paikallisbussilla kaupungin keskustasta ja valloitti toi-
selle harjoitusalueelle vievän tien omaa piknikiään varten. 
Virkavallan katsellessa vieressä liikenne sotilaskohteeseen oli 
poikki yli tunnin ajan.

Sotaharjoitus Auroraan osallistui suomalaisiakin sotilaita, jo-
ten oli tärkeää että suomalaisia oli mukana myös vastatapah-
tumassa. AKL:n kolmehenkinen delegaatio ehtikin osallistua 
kaikkiin Stoppa Auroran tapahtumiin.

Stoppa Aurora herätti ennen tapahtumaa Ruotsin tiedotus-
välineissä paljon saman sisältöistä keskustelua kuin viikkoa 

aikaisemmin Suomessa järjestetty Åland 17 -rauhanleiri. Kun 
Venäjällä sotavarustelun ja militarismin vastustajat ovat ”ul-
komaiden agentteja”, Suomessa tai Ruotsissa heidät leima-
taan pettureiksi, hyväksikäytettäviksi hölmöiksi ja jopa vie-
raan vallan agenteiksi. 

Oikeus keskustella turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä 
ja toimia niiden parissa kuuluu kuitenkin kaikille, ei pelkäs-
tään hallituksille tai tietyn agendan omaksuneille "asian-
tuntijoille" – eikä tätä oikeutta voida poistaa järjettömil-
lä syytöksillä. Tämä pitää paikkansa yhtä hyvin Suomes-
sa, Ruotsissa ja Venäjälläkin ja erityisen tärkeää se on sil-
loin, kun hallitusten toimenpiteet näyttävät vain pahenta-
van tilannetta. 

Klovniarmeija lähdössä aktioonsa 
Göteborgissa. Kuva: Stoppa Aurora

Aktio Zapad-harjoituksia vastaan 
Venäjällä: ironisesti militaristiset  
klovnit valloittivat museosotalaiva 
Auroran Pietarissa.  
Kuva: Stoppa Aurora
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ANTIMILITARISTIN TALVINUMERON 2016-17  
KANSIKUVAN TEKIJÄKSI MAINITAAN  
VIRHEELLISESTI NELLI TOLONEN.  
KUVA EI KUITENKAAN OLE HÄNEN TEKEMÄNSÄ.

LISÄÄ  
IHMISOIKEUS- 
LOUKKAUKSIA?

YLI 100 PIDÄTETTIIN 
ASEMESSUJEN 
VASTUSTAMISESTA

Puolustusministeri Jussi Niinistö ehdotti syyskuun lopussa, 
että ahvenanmaalaiset miehet pitäisi määrätä siviilipalveluk-
seen. Aseistakieltäytyjäliitto pitää ehdotusta täysin perus-
teettomana. Liiton näkemyksen mukaan se tähtää Ahvenan-
maan demilitarisoidun aseman heikentämiseen, mitä koh-
taan Niinistö on tuntenut kiinnostusta aikaisemminkin. Ehdo-
tus rikkoisi myös Suomea sitovia ihmisoikeussopimuksia. Li-
säksi asia ei kuulu Niinistön johtamalle puolustusministeriöl-
le, vaan siviilipalvelukseen liittyvät lainmuutokset valmistelee 
työ- ja elinkeinoministeriö.

Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan ahvenanmaalaiset voi-
daan määrätä palvelemaan luotsi- ja majakkalaitoksessa tai 
muualla siviilihallinnossa. "Mikäli tällainen palvelus katsottai-
siin tarpeelliseksi ja mahdolliseksi, se olisi varmasti jo toteu-
tettu. Kyseessä on itsetarkoituksellinen pyrkimys laajentaa 
asevelvollisuutta koskemaan myös ahvenanmaalaisia ja hei-
kentää alueen demilitarisoitua asemaa". Aseistakieltäytyjä-
liitto toteaa. Tällä hetkellä noin 25% manner-Suomessakaan 
asuvista nuorista miehistä ei suorita mitään asevelvollisuus-
järjestelmään sisältyvää palvelusta. Määrä on kasvanut kai-
kessa hiljaisuudessa koko ajan. Aseistakieltäytyjäliitto tote-
aakin, että asevelvollisuuden laajentamisen sijasta olisi syytä 
ryhtyä toimiin sen supistamiseksi ja purkamiseksi.

Asiasta keskusteltaessa tulee ottaa huomioon Suomea sito-
vien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten pakkotyökielto. 
Esim. YK:n kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleis-
sopimuksen mukaan "asepalveluksen luontoinen palvelus" 
ja siitä vakaumuksellisista syistä kieltäytyville määrättävä si-
viilipalvelus eivät ole kiellettyä pakkotyötä. Niinistön ehdo-
tuksessa siviilipalvelukseen määrääminen ei kuitenkaan pe-
rustuisi asianomaisen itse ilmoittamaan vakaumukseen vaan 
asuinpaikkaan, eikä se mahtuisi sallitun poikkeaman piiriin. 
Pakkotyökiellon tarkoitus on mm. estää valtioita luomasta 
laajasti siviiliyhteiskunnassa toteutettavia sanktioituja pakko-
työvelvoitteita.

Niinistön mukaan siviilipalvelusajan tulisi olla sama kuin muu-
allakin Suomessa, eli 347 vuorokautta. Myös tätä esittäes-
sään Niinistö vaatii Suomea rikkomaan yhä suuremman jou-
kon ihmisoikeuksia. Siviilipalveluksen keston ovat todenneet 
syrjiväksi sekä YK:n ihmisoikeuskomitea että YK:n ihmisoike-
usneuvosto. Asian korjaaminen on kuitenkin osoittautunut 
Suomelle ylivoimaiseksi.

Yli 100 ihmistä otettiin kiinni Lontoossa syyskuun alussa hei-
dän vastustettuaan väkivallattomasti DSEI-asemessujen ra-
kentamista. Kansalaistottelemattomuudella onnistuttiin 
muun muassa viivästyttämään messuosastojen pystyttämis-
tä. Lukuisat eri kansalaisjärjestöt ja ruohonjuuritason toimi-
jat järjestivät monimuotoista, näkyvää ja tehokasta toimintaa 
koko asemessujen ajan sen ympäristössä. 

DSEI (Defence & Security Equipment International) on yksi 
maailman suurimmista asemessuista, jossa hierotaan kaup-
poja myös ihmisoikeusrikkomuksista ja sotarikoksista tunnet-
tujen hallitusten kuten Israelin, Turkin, Saudi-Arabian ja Ara-
biemiraattien kanssa.

”Ohjuskoe kunnioitti perinteitä: se tapahtui vain 
tunteja ennen kuin Yhdysvalloissa alkoi kansallispäivän 
juhlinta. Tuorein laukaisu tehtiin myös vain päiviä sen 
jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja 
Etelä-Korean uusi presidentti Moon Jae-in tapasivat 
ensi kertaa.”
UUTINEN POHJOIS-KOREAN ”SAPELINKALISTELUNA” 
PIDETYSTÄ OHJUSKOKEESTA AAMULEHDESSÄ 5.7.2017.

”Asekauppa ja asevienti on yksi konkreettinen keino, 
jolla Suomen kaltainen maa voi olla osallistumatta 
kansainvälisten konfliktien ja humanitaaristen 
kriisien pahentamiseen. Sipilän hallitus asettaa tällä 
päätöksellä taloudelliset intressit ihmisoikeuksien ja 
humanitaarisen avun edelle. Se kertoo hallituksen 
arvomaailmasta kaiken.”
LI ANDERSSON KRITISOI FACEBOOKISSAAN SUOMEN 
HALLITUKSEN RATKAISUA MYÖNTÄÄ ASEVIENTILUPA 
ARABIEMIRAATTEIHIN 11.7.2017.

”Sodissa eivät kaadu sotilaat, sodissa kuolevat 
erityisesti siviilit. Ja valtaosin kuolemaan joutuvat 
lapset ja naiset. Kansainvälinen yhteisö ei ole 
riittävästi tunnistanut haavoittuvimpien väestöryhmien 
suojaamisen tarvetta. Historiallinen muutos sotilaista 
siviiliuhreihin kertoo kansainvälisen yhteisön 
kyvyttömyydestä suojata sodan jaloissa olevaa 
väestöä.”
KENEN VASTUULLA SIVIILIUHRIT OVAT,  
KYSYI LAPSIASIAINVALTUUTETTU TUOMAS KURTTILA 
KOLUMNISSAAN 20.7.2017. WWW.KEPA.FI.
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"En ole koskaan  
työelämässäni tai  

vapaaehtoistyössä törmännyt  
toiseen yhtä hyödylliseen projektiin  

kuin mitä Ruokaa ei aseita on.  
REA-toiminta on hyvä tapa yhdistää  

ihmisiä ja vähentää väkivaltaa ja konflikteja. 
Vaatimus on pysäyttää viattomia ihmisiä 

tappavien aseiden levittäminen ja levittää  
sen sijaan ruokaa, rauhaa ja rakkautta.  

Eri taustaisten ihmisten työskentely  
yhdessä on ainoa tapa lopettaa sota ja  
väkivalta. Työskentelin kaksi viikkoa  

leirin ohjaajana ja jo nyt kaipaan  
koko porukkaa."

Yusuf, 27, Turku

Kuva:  
Kamilla Billiers
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RUOKAA EI ASEITA -LEIRI 
JÄRJESTETTIIN 15. KERRAN

Aseistakieltäytyjäliiton ja Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry:n 
järjestämä Ruokaa ei aseita -leiri pidettiin Rauhanasemalla jo 
15. kerran 26.6.-7.7.2017. Työleirille osallistui 13 leiriläistä, 
4 ohjaajaa ja useita paikallisia REA-aktiiveja. Osallistujia saa-
pui Espanjasta, Meksikosta, Portugalista, Moldovasta, Slova-
kiasta, Tshekistä, Venäjältä ja Japanista. Lisäksi leiriin osallis-
tui Suomeen saapuneita turvapaikanhakijoita Irakista ja So-
maliasta.

Leiriläiset järjestivät eri puolilla Helsinkiä kuusi ruoanjakotilai-
suutta, joissa jaettiin yhteensä noin tuhat lämmintä ruoka-an-
nosta. Ruokaa ei aseita -toiminnan periaatteiden mukaises-
ti ruoka oli valmistettu kauppojen lahjoittamasta ylijäämästä. 
Jaoista tiedotettiin ja ruokaa jaettiin ensisijaisesti köyhille ja 
muille tarvitseville samalla kritisoiden asevarusteluun käytet-
tävää rahasummaa ja eriarvoistavaa politiikkaa. Leirin ohjel-
maan kuului myös väkivallattomuuskoulutus sekä paljon va-
paa-ajan ohjelmaa ja tutustumista Helsinkiin.

"Jo ensimmäisellä viikolla leiriläisistä muodostui tehokas, yh-
teen hiileen puhaltava tiimi, joka hitsautui entistä tiivimmäk-

si leirin loppua kohden. Mukana oli sekä ensikertalaisia että 
monia talkooleirejä nähneitä konkareita ja kaikki tuntuivat 
saavan jotain uutta irti leiristä", kertoo leirikoordinaattorina 
työskennellyt Kamilla Billiers.

"Leipäjonojen näkeminen ja ruuan jakaminen olivat uusia 
ja silmiäavaavia kokemuksia. Useampi ensikertalainen leiri-
läinen sanoi aikovansa osallistua talkooleireille ja ruokaa ei 
aseita -toimintaan sekä rauhantyöhön jatkossakin", Billiers 
kertoo. "Talkooleirin toimintaa seuratessa sitä huomaa jäl-
leen kerran sen, miten suurin muutosvoima löytyy yhdessä 
tekemisestä ja miten suuri vaikutus pienelläkin porukalla voi 
olla. REA motivoi olemalla varsin konkreettisia tekoja, jonka 
taustalla on kuitenkin isoja ajatuksia. Se on suoraa toimintaa, 
jossa maailmaa muutetaan lusikallinen kerrallaan."

 "Leiri oli  
ensimmäinen  

kansainvälinen työleiri johon  
osallistuin ja yksi parhaista 

kokemuksistani. Nykymaailmaa 
vaivaavat useat ongelmat kuten 

köyhyys, kodittomuus ja korruptio. 
Olen väsynyt olemaan niiden edessä 

pelkkä sivustakatsoja. Ruokaa 
ei aseita -toiminnassa osallistuin 

ensimmäistä kertaa kaikille 
paremman ja demokraattisemman 

yhteiskunnan kehittämiseen."
Daniel, 18, Moldova

Kuva:  
Kamilla Billiers
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Kuva: Tiia Sainio

Miksi yrittää pilkata 
toista ihmistä tämän 

eettisen tai ideologisen 
valinnan takia? Miksi 

käyttää sellaisen 
vähemmistön nimitystä 

pilkkanimenä, jonka 
eroavaisuus enemmistöön 

on vain romanttiset 
ja seksuaaliset 
mieltymykset?
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FAKTA: 
KAIKKI SIVARIT  
EIVÄT OLE  
HOMOJA
Sivarihomo on pilkkanimi, joka on valitettavan tuttu usealle si-
viilipalveluksen valinneelle, kutsuntoihin määrätylle henkilölle. 
Asevelvollisuusjärjestelmässämme siviilipalvelus on muun mu-
assa pitkän kestonsa vuoksi muotoutunut vaihtoehdoksi, jonka 
valinneet jäävät vähemmistöön, jolloin heihin valitettavan usein 
kohdistuu pilkkaakin. Sivarihomo -termin käyttäminen loukkaa 
siviilipalveluksen valinneiden lisäksi seksuaalivähemmistöjä. Ky-
seinen pilkkanimi on käytössä, vaikka siviilipalveluskeskuksessa-
kaan homoseksuaalisuus ei ollut, ainakaan minun kokemukseni 
perusteella, erityisen paljon esillä.

Ylikersantti Juho Pylvänäinen esiintyi Pride-kulkueessa vir-
ka-asussaan ja herätti keskustelua muun muassa seksuaalivä-
hemmistöjen asemasta armeijassa. Millaista sitten on seksu-
aali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtelu siviilipalveluksessa? 
Onko käsite sivarihomo edes osuva?

Kuvaan omia kokemuksiani koulutusjaksolla Lapinjärven si-
viilipalveluskeskuksessa. Kumpaankaan näistä tilanteista en 
osannut puuttua, vaan pysyin tietynlaisena sivustaseuraaja-
na. Yöpymistiloissamme eräs siviilipalvelusvelvollinen vit-
saillen ehdotti toiselle pornon katsomista, kunhan kyseessä 
ei ole homoporno. Tämä tapaus osoittaa jo melko varmas-
ti, että kaikki sivarit eivät ole homoja. Voidaan myös poh-
tia, mitä jos tämä toinen sivari kuuluikin seksuaalivähemmis-
töön. Miltäköhän tällainen vitsi silloin tuntuisi kuulijasta? Sen 
tiedän, että vähintään yksi sivustakuuntelija kuului seksuaali-
vähemmistöön.

Eräs siviilipalveluskeskuksen luennoitsijoista puhui luennon 
ohella meille kuuntelijoille tyttöystävistämme. Hänen puhu-
misensa keskeytyi äkillisesti. “Eikun…” tai vastaavan täytesa-
nan jälkeen seurasi tovin hiljaisuus. Yleisössä sivarit naurah-
telivat – varmaankin tajusivat, että kyseessä lienee vitsi siva-
rien seksuaalisuudesta. Lopulta luennoitsija keskeytti hiljai-
suutensa, myönsi vitsailleensa ja olettavansa meidän olevan 
“normaaleja”. Tällaisella puhetavalla rinnastetaan heterosek-
suaalisuus normaaliuteen ja muut seksuaalisuuden muodot 
epänormaaliuteen. Minua tämä ei lopulta niin paljon haitan-
nut, mutta ihmisten olettaminen automaattisesti heteroiksi 
on melko ongelmallista – varsinkin, kun kuuntelijoiden jou-
kossa todella oli ainakin yksi henkilö, joka ei ole hetero.

Kuitenkin sivarikeskuksessa huomioitiin seksuaalisuuden ja 
sukupuolen moninaisuus niin sanotulla virallisella tasolla. 
Keskuksesta löytyi Setan esitteitä. Lisäksi sinne saapui vie-
railija puhumaan näistä aiheista, mutta ei tosin kaikille ryh-
mille. Esimerkiksi minä en häntä päässyt kuuntelemaan. Vas-
taavasti kyselin armeijassa olleilta tuttaviltani, oliko siellä hei-
dän palveluksensa aikana tiedotusta tai vastaavaa näistä ai-
heista. Sellaisen kuvan sain, että hieman tämän aiheen asiat 
ovat olleet esillä, mutta mitään erityisen perusteellista tiedo-
tusta ei ollut.

Tietenkin paikka, jossa suorittaa pääosan siviilipalveluksesta 
kattavan työpalveluksen, määrittää vahvasti miten mahdollises-
ti sateenkaarevaa sivaria kohdellaan tai miten muita näiden vä-
hemmistöjen edustajia käsitellään esimerkiksi kahvipöytäkes-
kustelussa. Työpaikkojen ollessa varsin vaihtelevia vähemmistö-
jen kohtelu voi vaihdella paljonkin. Omassa palveluspaikassani 
onneksi puhuttiin vähemmistöistä asiallisesti. 

Sivariin ovat siis tervetulleita sateenkaarevatkin ihmiset, vaik-
ka vastaan tuleva kielenkäyttö ei aina tunnukaan mukavalta 
tällaisista ihmisistä. Seksuaalivähemmistöjä halventava kielen-
käyttö on kuitenkin ikävä ilmiö, jota esiintyy muuallakin. Näi-
den asioiden esille tuominen on yksi auttava tekijä.

Lisäksi pitäisi päästä eroon olettamuksesta, että kaikki sivarit 
ovat homoja. Vain yhden seksuaalisen suuntautumisen olet-
taminen sivareiden ominaisuudeksi ei ole järkevää, koska si-
viilipalvelus ei sisällä mitään seksuaalisuuteen liittyvää. Kyse 
on vain armeijasta kieltäytymisestä.

Sivarihomo-termistä voidaankin ottaa esiin kaksi kysymystä. 
Miksi yrittää pilkata toista ihmistä tämän eettisen tai ideolo-
gisen valinnan takia? Miksi käyttää sellaisen vähemmistön ni-
mitystä pilkkanimenä, jonka eroavaisuus enemmistöön on 
vain romanttiset ja seksuaaliset mieltymykset? Homofobian 
kitkeminen yhteiskunnasta on suurempi projekti, mutta jos 
maanpuolustus perustuisi vapaaehtoisuuteen ja siviilipalve-
lusta ei olisi, poistuisi yksi ongelma eli eettisen valinnan mu-
kanaan tuoma riski saada osakseen syrjivää kohtelua.

MATIAS KASKILUOTO

— 11 —

• KOLUMNI •



SOTAISA IHMISLUONTO  
VAI  

EPÄONNINEN HISTORIA?

Länsimaisessa arkiajattelussa sotaa pidetään usein tietyl-
lä tapaa universaalina ilmiönä. Myös maailmanhistoriaa 
ajatellaan usein eräänlaisena sotien jatkumona. Tällöin 
syntyy helposti mielikuva, jonka mukaan taipumus sodan-
käyntiin olisi pysyvä osa ihmisluontoa. Ajatellaan esimer-
kiksi, että sotia on aina ollut ja tulee aina olemaan.

Tässä esseessä puolustan kuitenkin vastakkaista näkö-
kantaa, jonka mukaan sodankäynti on pikemminkin his-
toriallis-kulttuurinen ilmiö, jolla ei ole juurikaan tekemis-
tä ihmisluonnon kanssa. Siinä missä ihminen on ollut la-
jina olemassa satoja tuhansia vuosia, on nykyisen kaltai-
nen sodankäynti historiallisesti paljon tuoreempi ilmiö. 
Tämän vuoksi sodankäyntiä onkin tarkasteltava nimen-
omaan historiallisena ilmiönä. Kyse ei ole ylihistoriallises-
ta ilmiöstä.

1600-luvulla eläneen filosofi Thomas Hobbesin esittämä 
ajatus siitä, että valtioton tila olisi ollut jatkuvan sodan-
käynnin tila, on antropologisen todistusaineiston perus-
teella lähinnä myytti. Historiallisesti sodankäynti on pi-
kemminkin seurausta valtioiden synnystä. Niin kutsuttu-
jen luonnonkansojen parissa sodankäynti, silloin kun sitä 
on esiintynyt, on ollut huomattavasti pienimuotoisempaa.

Kulttuuriantropologien keräämän etnografisen todistus-
aineiston valossa on myös selvää, että on ollut monia yh-
teisöjä ja kulttuureja, joille sodankäynti on ollut lähes tun-
tematonta. Tällaisia rauhanomaisia kansoja on löytynyt 
ympäri maapalloa. Toisaalta monet alkuperäiskansat ovat 
tunnettuja myös hyvin raa’asta sodankäynnistä.

Sodankäyntiä ei kuitenkaan voida pitää inhimilliselle kult-
tuurille ominaisena antropologisena vakiona. Lisäksi sil-
loin, kun sodaksi luokiteltavissa olevaa toimintaa on esiin-
tynyt, on se voinut olla hyvin kaukana siitä mitä me sodal-
la ymmärrämme. Esimerkiksi eräät kuvaukset Australian 
aboriginaaliryhmien ”sodankäynnistä” eivät tuo mieleen 
nykyaikaista sotaa, vaan pikemminkin kylätappelun.

Vaikka ihmisellä tietyissä tilanteissa olisikin luontainen alt-
tius väkivaltaiseen käytökseen, tästä ei seuraa, että sota si-
nänsä olisi ihmiselle luonnollinen toimintamalli.  Tämä on 

selvää jo sen vuoksi, että ryhmätasolla tapahtuva aggressio, 
tapahtuipa se ryhmän sisällä tai kahden ryhmän välillä, on 
hyvin erilainen asia kuin kompleksisten yhteiskuntien välillä 
tapahtuva sodankäynti.

Laajamittainen sodankäynti syntyi vasta maanviljelyn omak-
sumisen myötä noin 10 000 vuotta sitten. Historiallisesti so-
dankäynnin kehittyminen ja raaistuminen on ollut yhteydes-
sä maanviljelyn mahdollistamien hierarkkisten yhteiskuntien 
syntyyn ja valtioiden kehittymiseen.  Jo varhaisissa agraari-
sissa yhteiskunnissa eliitille tuli mahdolliseksi kerätä ylijää-
miä ja samalla kasvattaa valtaansa sodankäynnin avulla.

Eräässä mielessä tämä kehitys jatkuu edelleen. Tulo- ja va-
rallisuuserot eivät ikinä ole olleet niin suuria kuin nykypäi-
vän maailmassa. Samalla asevarusteluun käytetyt summat 
ovat suunnattomia ja erilaiset konfliktit jatkuvia.

Toisaalta vaikka viimeisten vuosisatojen aikana sodankäyn-
nin mittakaava on kasvanut ja sodankäynti itsessään raais-
tunut, ihmisten välinen ja jokapäiväisessä elämässä vallitse-
va väkivallan uhka on ainakin länsimaissa vähentynyt huo-
mattavasti. Hiukan paradoksaalisesti modernin sotakoneis-
ton kasvu on tapahtunut samalla kun ihmisten arkielämä on 
rauhoittunut.

Esimerkiksi keskiajalla nykyisen Suomen alueella murhatuksi 
tuleminen oli kymmeniä kertoja todennäköisempää kuin ny-
kypäivänä. Tämän päivän Suomessa henkirikosten suhteel-
linen esiintyvyys on matalammalla tasolla kuin koskaan ai-
emmin.

Jokapäiväisen väkivallan vähenemisestä huolimatta ihmi-
nen nähdään usein väkivaltaan taipuvaisena olentona. Mut-
ta sen enempää kuin monilla eläimillä, ei myöskään ihmisillä 
lajin sisäinen aggressio yleensä johda kuolemaan.

Antropologisessa kirjallisuudessa on myös paljon esimerkke-
jä siitä, kuinka yksilöiden tai ryhmien välisiä konflikteja voi-
daan sovitella ritualistisesti niin että varsinaiselta väkivallal-
ta voidaan kokonaan välttyä. Jos vakavankin ristiriitatilanteen 
voi ratkaista kädenväännöllä, ei tarvitse edes tapella – tappa-
misesta puhumattakaan.
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Itse asiassa lajitoverien tappaminen on suurimmalle osalle ih-
misistä erittäin vastenmielistä. Armeijat ovatkin aina joutu-
neet kamppailemaan sen ongelman kanssa, kuinka sotilaat 
saataisiin tappamaan. Klassinen keino on pyrkiä tavalla tai 
toisella dehumanisoimaan vihollinen. Vihollisen ihmisyys riis-
tetään ennen tämän surmaamista.

Usein taistelutilanteissa avuksi on otettu myös erilaisia päih-
teitä. Antiikin Kreikassa sotilaille juotettiin viiniä, jotta nämä 
olisivat uskaltaneet käydä taisteluun rohkein mielin. Myös vii-
kinkien kerrotaan taistelleen erilaisten päihdyttävien ainei-
den vaikutuksen alla. Päihteiden avulla luontaisia estoja voi-
daan heikentää ja aggressiivisuutta lisätä. Myös suurin osa 
henkirikoksista tehdään päihtyneenä.

Sotilaskoulutus pyrkii poistamaan ne estot, joita ihmisillä on 
toistensa surmaamiseen. Samalla armeijan hierarkkinen ko-
mentomalli ja ryhmäpaine ovat omiaan aikaansaamaan käyt-
täytymistä, joka ei synny luonnostaan. Kun käskyt tulevat jos-
tain muualta, sotilaan tehtäväksi jää vain totella. Tässä hyvin 
keinotekoisessa tilanteessa lajitoverin surmaaminen muuttuu 
psykologisesti helpommaksi.

Eräs hätkähdyttävä tutkimustulos kuitenkin kertoo, että kai-
kesta koulutuksesta huolimatta suuri osa sotilaista ampuu 
taistelutilanteessa järjestelmällisesti ja tarkoituksella ohi1. 

1 Hughbank, Richard J. & Dave Grossman. 2013.  
The Challenge of Getting Men to Kill. Teoksessa War, 
Peace and Human Nature. Toim. Douglas P. Fry.  
Oxford University Press.

Tuntemattoman sotilaan kuuluisa kohtaus alikersantti Ante-
ro Rokasta ampumassa yksin kokonaisen vihollisosaston ver-
ran venäläisiä kuvaa siis paitsi hyvin erikoista tilannetta, niin 
myös erittäin poikkeuksellista luonteenlaatua.

Länsimaisen kulttuurin piirissä sodankäyntiä on silti pyrit-
ty usein naturalisoimaan. Monet merkittävät ajattelijat ovat 
yrittäneet nähdä sodankäynnin seurauksena ihmislajille luon-
teenomaisesta aggressiivisuudesta. Tämä ei kuitenkaan ole 
kovin uskottavaa sen enempää käsitteellisesti kuin empiiri-
sestikään. Sodankäynnin naturalisointi tuo mieleen Karl Mar-
xin ajatuksen siitä, että ihmiset kovin mielellään heijastavat 
luontoon oman yhteiskunnallisen olemisensa peruspiirteet.

Vaihtoehtoinen lähestymistapa, jossa sodankäynti nähdään 
seurauksena tietynlaisista yhteiskunnallisista ja historiallisis-
ta olosuhteista, tarjoaa realistisemman lähtökohdan sotien 
syntymekanismien ymmärtämiselle. Sotilaallisten konflikti-
en taustalta löytyy erilaisia ympäristön ja kulttuurin tuotta-
mia vaikutusmekanismeja, joiden tunteminen voi myös aut-
taa konfliktien ehkäisemisessä.

Kysymys sodankäynnin luonnollisuudesta ei ole vain akatee-
minen, vaan sillä on myös käytännön seurauksia. Mikäli so-
taa ei historiallisena ilmiönä voida palauttaa ihmisen sisäsyn-
tyiseen sotaisuuteen, on rauhanliike vaatimuksineen teoreet-
tisesti vankemmalla pohjalla. Ajatus maailmasta ilman sotaa 
ei ole epärealistinen.

JUUSO KOPONEN
KIRJOITTAJA ON ANTROPOLOGI JA  

VALTIOTIETEIDEN MAISTERI.

Kuva: Esa Noresvuo

Armeijat  

ovat aina joutuneet 

kamppailemaan sen 

ongelman kanssa, 

kuinka sotilaat saataisiin 

tappamaan. Klassinen 

keino on pyrkiä tavalla tai 

toisella dehumanisoimaan 

vihollinen. Vihollisen 

ihmisyys riistetään  

ennen tämän 

surmaamista.
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Amnesty International julkaisi elokuun lopulla raportin siviili-
en tilanteesta Raqqan kaupungissa. Kaupunki on Islamilaisen 
valtion (IS) tärkein tukikohta Syyriassa. Syyrian demokraatti-
set joukot (SDF) aloittivat kesäkuun alussa sen valloittamisen 
USA:n johtaman koalition ilmahyökkäysten ja maan pinnal-
la operoivien erikoisyksikköjen tuella. Keskeisen osan SDF:n 
joukoista muodostavat pääasiassa kurdeista koostuvien Kan-
san puolustusyksikköjen (YPG) sotilaat. Myös Venäjän tuke-
ma Syyrian hallitus on osallistunut hyökkäykseen pommitta-
malla kohteita kaupungin läheisyydessä. Elokuun puoliväliin 
mennessä SDF oli onnistunut valtaamaan yli puolet kaupun-
gista, mutta taistelut jatkuvat edelleen.

Amnesty International kertoo, että viisinumeroinen joukko si-
viilejä on kaupungissa taistelujen keskellä ja sadat ovat me-
nettäneet henkensä hyökkäyksien seurauksena. Tarkkaa kuo-
lonuhrien lukua ei luonnollisesti kyetä esittämään, mutta mui-
den ihmisoikeusryhmien esittämien arvioiden mukaan hen-
kensä on menettänyt lähes tuhat siviiliä. Tilanteen uskotaan 
pahenevan IS:n vastarinnan murentuessa ja valtauksen ede-
tessä viimeiseen vaiheeseensa.

Raportissa kerrotaan, että IS käyttää siviilejä ihmiskilpinä ja 
on estänyt heitä pakenemasta mm. miinoittamalla pakoreit-
tejä ja ampumalla pakoa yrittäviä. Kaupunkiin hyökkäävien 
maajoukkojen tykistötuli on kohdistunut myös siviileihin ja ai-
heuttanut runsaasti kuolonuhreja. Paikallisten kertomusten 
mukaan ilmaiskut ovat kohdistuneet sotilaskohteisiin tarkem-
min kuin tykkituli, mutta osuneet silti myös siviileihin. Koali-
tion joukkojen komentaja, amerikkalainen kenraaliluutnant-
ti Stephen J. Townsend kertoi heinäkuun alussa New York 

Timesissa, että jokaista Eufrat-jokea ylittävää venettä tulite-
taan, koska IS käyttää vesireittiä joukkojen ja aseiden kuljet-
tamiseen. Kuitenkin myös siviilien pakoreitti kaupungista kul-
kee Eufratin yli. Syyrian hallitus puolestaan on tehnyt siviile-
jä ja sotilaskohteita erottamattomia ilmaiskuja IS:n hallitse-
miin kyliin Raqqan läheisyydessä. Yhdessä tutkitussa siviiliuh-
reja vaatineessa iskussa joko Syyrian hallituksen tai Venäjän 
lentokoneet olivat käyttäneet kansainvälisessä sopimuksessa 
kiellettyjä rypäleaseita.

“Piiritetyssä Raqqassa olevat ihmiset ovat kohdanneet hirvit-
tävää julmuutta IS:n käsissä – siitä ei ole epäilystäkään. Mut-
ta IS:n tekemät loukkaukset eivät vähennä muiden osapuol-
ten kansainvälisiä velvoitteita suojella siviilejä. Näihin kuulu-
vat vain laillisten kohteiden valitseminen, eroa tekemättömi-
en tai suhteettomien iskujen välttäminen sekä kaikkien mah-
dollisten toimenpiteiden tekeminen siviileihin kohdistuvien 
vahinkojen minimoimiseksi”, lausui AI:n tutkimustyötä pai-
kan päällä johtanut Donatella Rovera.

MIETTEITÄ ROJAVASTA

Syyrian kurdialueilla Rojavassa käynnissä oleva yhteiskunta-
kokeilu on herättänyt kiinnostusta maailmalla, ja varmasti hy-
västä syystä. Vuosia jatkuneen sisällissodan raunioittamas-
sa Syyriassa merkittävää aluetta kontrolloi liike, joka ilmoit-
taa lähtökohdikseen vallan hajauttamisen, ekologian ja nais-
ten vapauttamisen ja joka edistää alueellaan yhteistoiminnal-
lisuuteen perustuvaa taloutta. Poikkeuksellisuus tietysti ko-
rostuu, jos vertailukohdaksi otetaan vaikkapa Islamilaisen val-
tion (IS) maailmankuva tai toisen maailmansodan jälkeisten 

SIVIILIT SODAN JALOISSA  
RAQQASSA

SDF:n ja IS:n taisteluita Tabqasta 
pakenevia siviilejä maaliskuussa 2017
Kuva: Qasioun News Agency (CC BY 3.0)
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vuosikymmenten ”arabisosialismin” viimeisenä jäänteenä 
vielä vallassa olevan Syyrian hallituksen toiminta.

Vähintäänkin mielenkiintoisista lähtökohdista ja  käytännös-
sä saavutetuista tuloksista huolimatta Rojavan kokeilu aiheut-
taa myös kysymyksiä. Yksi niistä liittyy siihen, että liikkeeseen 
näyttää kytkeytyvän myös monia varsin militaristisia piirtei-
tä. Terminologiassa törmää ensimmäisenä ehkäpä kaikkein 
yleismaailmallisimpaan militaristiseen eufemismiin: parhail-
laan kurdialueen ulkopuolella sijaitsevaan, pääosin arabien 
asuttamaan Raqqaan hyökkäävät sotilaat kuuluvat ”kansan it-
sepuolustusyksiköihin”. Tämän toteaminen ei tietenkään tar-
koita sitä että Islamilaisen valtion hirmuvallan päättyminen 
kaupungissa ei olisi suotavaa, vaan sitä että toiminnan nä-
keminen ”itsepuolustukseksi” vaatii varsin militarismispesifiä 
käsitteiden käyttämistä.

Vaikka varsinaiset taistelujoukot koostuvatkin vapaaehtoisis-
ta, Rojavassa noudatetaan miehiä koskevaa asevelvollisuut-
ta ja kieltäytymisestä voidaan ainakin lain mukaan langettaa 
vankeusrangaistuksia. Kun asevelvollisuus pantiin toimeen 
2014, muutamat tiedotusvälineet kertoivat vastustuksesta ja 
joidenkin asevelvollisten pakenemisesta Turkkiin.

Esimerkkinä naisten vapautumisesta länsimaalaiset tiedotus-
välineet esittelevät tavallisesti kuvamateriaalia naisista aseis-
sa. Tähän voidaan todeta – ja on toki todettu – että kansain-
väliset tiedotusvälineet haluavat käyttää raflaavaa kuvastoa 
riippumatta siitä, mitä liike itse haluaa. Valtaosa naisten työs-
tä ja vapautumisesta tapahtuu siviiliyhteiskunnan toiminnois-
sa, joita pitäisikin esitellä enemmän. Kuitenkin myös vaikka-
pa suomalainen Rojava-solidaarisuusliike on käyttänyt varsin 
runsaasti samanlaista sotilaallista visuaalista retoriikkaa.

Militarisoitumiskysymykseen voidaan tietysti vastata, että 
IS:n hyökätessä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin tarttua aseisiin 
- samaa mieltä tuntuvat toki olevan tällä hetkellä myös mo-
net eurooppalaiset... Itse en tunne aseellisen toiminnan alka-
essa alueella vallinnutta tilannetta niin hyvin, että osaisin sa-
noa, mitä muita vaihtoehtoja mahdollisesti oli. Varmastikin 
on ainakin osittain totta, että väkivallan yltyessä väkivallatto-

muuden tila pienenee ja väkivallattomuuden mahdollisuudet 
ovat suuremmat ennen kuin konflikti on riistäytynyt avoimek-
si sodaksi. Syyriassa tämä tila alkoi supistua jo siinä vaihees-
sa, kun väkivallattomana alkanut, etnisiä ryhmiä yhdistänyt ja 
menestystä saavuttanut kansannousu alkoi vuoden 2011 lop-
pupuolella kääntyä sisällissodaksi Syyrian hallituksen raako-
jen otteiden ja maahan ulkomailta tulleiden ja rahoitettujen 
jihadistien saapumisen myötä. Lienee kuitenkin selvää, että 
kun tuloksena on ollut lähes puoli miljoonaa kuolonuhria vaa-
tinut, miljoonat kodeistaan ajanut, maan raunioittanut ja IS:n 
kaltaiselle liikkeelle kasvualustan tarjonnut sisällissota, jonka 
lopputulos ei vielä kuuden vuoden sotimisenkaan jälkeen ole 
näköpiirissä, vaihtoehtojen etsimiseen ei olisi voinut käyttää 
liian paljon aikaa.

Nähdäkseni varsin oleellinen on kuitenkin myös kysymys sii-
tä, ovatko liikkeen militaristiset elementit vain sodasta johtu-
va ”välttämätön paha” vai liittyvätkö ne syvemmin sen luon-
teeseen. Kurdien aseellisella toiminnallahan on pitkä lähihis-
toria: PKK aloitti vaihtelevin tuloksin käymänsä taistelun Tur-
kissa jo yli 30 vuotta sitten ja YPG perustettiin itse asiassa 
kauan ennen sisällissotaa Syyrian turvallisuusjoukkojen murs-
kattua jalkapallomellakasta käynnistyneen Qamishlin kansan-
nousun vuonna 2004.

Asia herättää joka tapauksessa kysymyksiä. Armeijat ovat 
poikkeuksetta erittäin hierarkisia rakenteita, joten nähdään-
kö hierarkioiden mahdollinen kulkeutuminen itsehallinnolli-
suuteen ja vallan hajauttamiseen pyrkivään siviiliyhteiskun-
taan ongelmana ja jos nähdään, miten se aiotaan estää? 
Mitä asevelvollisuudelle ja ”itsepuolustusyksiköille” tehdään 
sodan jälkeen? Onko aikeissa fyysinen ja myös ajatuksellinen 
demilitarisaatio rauhan tultua vai pysyvätkö taistelussa kuol-
leet ”marttyyrit” läsnä paitsi sodan uhreina, myös esimerkki-
nä uusille sukupolville? Suomessa kasvaneet tietänevät hy-
vin, miten hegemoninen ajatus aseellisesta ”puolustuksesta” 
kaikkien oikeutena ja velvollisuutena saattaa vaikuttaa yhteis-
kunnan ilmapiiriin ja miten sitä voidaan käyttää niitä kohtaan, 
jotka eivät tällaista ajatusta syystä tai toisesta jaa.

KAJ RANINEN
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SDF:n sotilaita IS:lta valtaamansa 
Qal'at Ja'barin keskiaikaisen linnan 
edustalla tammikuussa 2017.  
Kuva: VOA



OOLANNIN KAUHIA 
INFOSOTA

Åland17 -rauhanharjoitus järjestettiin Ahvenanmaalla 8.–10. syyskuuta 
osittain samaan aikaan kuin Ruotsin ja Venäjän Itämerellä pitämät suuret 
sotaharjoitukset. Rauhanharjoitus joutui kesäkuussa kohun keskelle Suomen 
Venäjän-suurlähettiläänä vuosina 2012–2016 toimineen Hannu Himasen 

kommentoitua sitä "venäläiseksi operaatioksi ja yritykseksi vaikuttaa 
yleiseen mielipiteeseen sekä Ruotsissa että Suomessa". Antimilitaristi lähti 

demilitarisoidulle saarelle tutkimaan mitä harjoituksessa tapahtui. 

”En tiedä yhtään ruotsalaista rauhanaktivistia, jota ei olisi lei-
mattu putinistiksi. Venäjällä taas rauhanaktivistit leimataan 
lännen agenteiksi. Tämän harjoituksen tarkoitus on varmistaa, 
ettei rauhanääniä vaienneta nyt tai kiristyneemmässä tilan-
teessa”, harjoituksen pääjärjestäjä Pelle Sunvisson kertoo An-
timilitaristille Gregersön leirikeskuksessa Maarianhaminassa. 

Harjoitukseen osallistuvia 12 ruotsalaista ja 12 venäläistä yh-
distää työskentely rauhankysymysten parissa. Osallistujat 
löytyivät järjestäjien kontakteista ja kontaktien suosittelemi-
na. Ruotsista paikalla on ruohonjuuritason antimilitaristeja 
Ofog-verkostosta, järjestötoimijoita esimerkiksi Kvinnor för 
Fredistä sekä Miljöpartin paikallispoliitikkoja, kansanedusta-
jia ja europarlamentaarikko. 

Venäläiset osallistujat ovat ruotsalaisia löyhemmin järjestäy-
tyneitä. Mukana on rauhan- ja ihmisoikeuskysymysten paris-
sa toimivia taiteilijoita ja aktivisteja, Activatica-lehden toimit-
taja sekä tulevaisuuden tutkija. Usean osallistujan tausta on 
feministisissä projekteissa ja lgbt-aktivismissa. Kaksi osallistu-
jista on saanut Ruotsista turvapaikan jouduttuaan poliittisen 
toiminnan ja ihmisoikeustyön takia vaikeuksiin kotimaassaan.

Tämän jutun kirjoittaja on ainoa suomalainen leirillä. Lisäksi 
paikalla on toinenkin tarkkailija, joka on ukrainalainen. Sunvis-
sonin mukaan suomalaisia ei kutsuttu harjoitukseen mukaan 
puhtaasti resurssien takia. Harjoitusta oli järjestämässä vain 
pieni joukko ihmisiä ja harjoituksessa käytettävät kielet halut-
tiin rajata ruotsiin ja venäjään. Leiriä rahoitti Svenska Fred-
sin Tukholman osasto, mutta kaikkia kuluja ei saatu katetuksi. 

RAUHANHARJOITUS PÄÄTTYY SOTAAN

Varhain lauantaiaamuna osallistujat jaetaan satunnaisiin nel-
jän hengen ryhmiin pohtimaan parhaita toimintatapoja 17 
erilaisessa kuvitteellisessa tilanteessa. Skenaariot alkavat to-
dentuntuisella kuvastolla. Ensimmäisessä tilanteessa Ruotsis-
sa vaaditaan nopeaa yhteistyötä NATO:n kanssa venäläiseksi 
väitetyn sukellusveneen liikkuessa Tukholman edustalla. Toi-
sessa tilanteessa Ruotsin väitetään rahoittavan Putinin vasta-
ehdokasta ja liberaaleja uutissivuja, jotka duuma valmistau-
tuu sulkemaan. Mitä tekee rauhanliike?

Päivän käännyttyä illaksi Itämeri on muuttunut tulenaraksi. 
Myös harjoituksen osallistujien debatti on kiivasta, eikä yksi-
mielisyyteen toimintatavoista aina päästä. Skenaarioissa info-

sota kiihtyy ja sotajoukkojen valmiutta lisätään. Lopulta dip-
lomaattiset suhteet katkaistaan. Viimeisessä skenaariossa en-
simmäinen pommi tiputetaan.

Koko päivän kestänyt ja lopputulokseltaan pessimistinen roo-
lipeli uuvuttaa leiriläiset. Sodan syttyessä yksi lähtisi maanpa-
koon, toinen tarttuisi aseeseen mikäli tämän kotimaa joutui-
si hyökkäyksen kohteeksi. Suurin osa pyrkisi yhä jatkamaan 
omaa tiedonvälitystään ja koettaisi saada aikaan sotatoimia 
vastustavan väkivallattoman joukkomobilisaation.  

Sunnuntaina leirin loppukeskustelussa todetaan rauhanliikkeen 
olevan melko voimaton mikäli skenaarion kaltainen kriisi lähti-
si nyt vyörymään liikkeelle. Yhtä mieltä ollaan siitä, että konflik-
tit ovat helpoimmin ratkaistavissa mahdollisimman varhaisessa 
vaiheessa ja sitä vaikeammaksi ne muuttuvat mitä pidemmälle 
sodankäynti etenee. Keskustelussa tuodaan esiin se, että liike-
kannallepanonkin aikana on vielä olemassa siviilivastarinnan ja 
sosiaalisen puolustuksen keinoja, jotka tosin vaativat verkoston 
luomista sekä harjoittelua ja muuta valmistautumista. 

Keskustelujen lisäämistä toivotaan maiden rauhanaktivistien 
välille. Viikonlopun aikana ei ollut aikaa paneutua esimerkiksi 
Ukrainan sodan syntyyn ja nykytilaan, joka on keskiössä län-
simaiden ja Venäjän välien kiristymiselle. Yhteistyöverkostoa 
muodostetaan loppusiivouksen yhteydessä ihmisten vaihta-
essa yhteystietoja ja ideoidessa seuraavaa tapaamista. Use-
asti toistuu ajatus laajemmasta, koko Itämeren alueen käsit-
tävästä verkostosta. 

HIMANEN PYSYY KANNASSAAN

Rauhanharjoitus toimi läpinäkyvästi ja mm. Ilta-Sanomat jul-
kaisi sen osallistujaluettelon. Leirillä vierailleet toimittajat ei-
vät nähneet puskissa Putinin agentteja vaan raportoivat har-
joituksesta neutraalisti. 

Hannu Himanen pitäytyy silti kesäkuisen lausumansa takana. 
“Venäläinen operaatio oli vahvasti sanottu, mutta näen Ahve-
nanmaan leirissä kyllä venäläistä kädenjälkeä. Sen yhteydes-
sä on monia tekijöitä jotka yhteenlaskettuna vahvistavat arvio-
ta leirin käyttökelpoisuudesta Venäjän valtiollisille toimijoille”, 
hän kertoo Antimilitaristille rauhanharjoituksen jälkeen.

Himanen ei kyseenalaista osallistujien motiiveja, mutta to-
teaa venäläisten informaatio-operaatioden toteutuvan pää-
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sääntöisesti niin, ettei niitä voi yhdistää Venäjään. Esimerkki-
nä harjoituksen käyttämisestä hyväksi venäläisessä informaa-
tiovaikuttamisessa hän esittää Venäjän valtiollisen RT-uutis-
kanavan syyskuussa julkaisemaa Aurora-sotaharjoitusta käsit-
televää propagandistista uutisvideota, jonka yhteydessä on 
Pelle Sunvissonin kommentteja Ruotsin kasvavasta militari-
soitumisesta ja NATO-yhteistyöstä.

Himasen mukaan lännen ja Venäjän kansalaisyhteiskuntien 
välinen aito yhteys on nykytilanteessa lähes mahdoton. Hän 
viittaa Venäjän vuonna 2012 voimaan tulleeseen agenttila-
kiin, jonka myötä kriittisten kansainvälistä yhteistyötä tekevi-
en venäläisjärjestöjen toiminta on tukahdutettu lähes täysin. 
Hän ei usko suhteiden lieventyvän lähivuosien aikana.

EPÄLUOTTAMUKSEN RAJAMAILLA

Agenttilain takia rauhanharjoitukseen ei osallistunut venäläi-
siä järjestöjä vaan yksittäisiä ruohonjuuritason toimijoita. Jär-
jestötoimijoiden poissaolosta huolimatta harjoitus oli nyky-
ään niin harvinainen idän ja lännen kansalaisyhteiskuntien vä-
linen kohtaaminen. Tällaisen tapaamisen leimaaminen epäi-
lyttäväksi toiminnaksi puhuu karua kieltään harjoituksen tar-
peellisuudesta. 

Venäjällä on yhä aktivisteja, jotka vastustavat sotaa ja jotka 
järjestävät mielenosoituksia sekä tiedottavat hallinnon sorto-
toimista. Se, ettei Suomessa laajasti tiedetä tätä johtuu pit-
kälti kontaktien vähyydestä ja näennäisestä etäisyydestä naa-
purimaiden välillä. Yksi uuden verkostoitumisen tehtävistä 
olisikin tiedottaa entistä enemmän eri maiden yhteiskunnal-
lisista ongelmista ja ihmisoikeusloukkauksista sekä niihin pu-
reutuvasta aktivismista.

Eräs harjoituksen venäläisosallistujista kertoi olevansa huo-
lissaan osallistumisensa mahdollisista seurauksista. Antimili-
taristi ei ole saanut tietoonsa, että kukaan osallistujista oli-
si kuitenkaan joutunut ongelmiin palattuaan kotimaahansa. 
Sen sijaan kaksi kutsutuista ei onnistunut saamaan tarvittavia 
matkustusasiakirjoja ja he joutuivat perumaan osallistumisen-
sa. Yhden venäläisosallistujan pääsy Suomeen estettiin aluksi 
Suomen rajaviranomaisten toimesta, mutta hän pääsi lopul-
ta osallistumaan harjoitukseen. Eräs toinen taas joutui Suo-
men rajaviranomaisten erityistarkastukseen sekä tullessa että 
poistuessa Suomesta.

ANTIMILITARISMI JA ULKOPOLITIIKKA

Rauhanharjoituksesta noussut kohu toimii muistutuksena an-
timilitarismin ulkopoliittisesta ulottuvuudesta. Militaristises-
sa logiikassa antimilitaristien nähdään pelaavan "vihollisen" 
pussiin heidän vastustaessaan oman maansa sotavaruste-
lua. Antimilitarismin tavoitteena ei kuitenkaan ole yksipuo-
linen aseistariisunta vaan sen aikaansaama molemminpuoli-
nen ja globaali aseistariisunta. Siksi antimilitaristinen toimin-
ta on sekä kansallista että kansainvälistä.

On oltava tarkka siitä, ettei mikään militaristinen toimija pää-
se hyödyntämään antimilitaristista toimintaa omiin tarkoitus-
periinsä. Aseistakieltäytyminen ja viholliskuvien turhiksi teke-
minen ovat keskiössä antimilitaristisen tavoitteen saavuttami-
seksi, mutta väkivallattomuuten perustuvien puolustusratkai-
sujen tunnetuksi tekeminen ja kehittäminen ovat yhtä lailla 
tärkeitä.

 
ESA NORESVUO

Rauhanharjoitus käynnissä 
Gregersön leirikeskuksessa 

Maarianhaminassa.
Kuva: Esa Noresvuo
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Aseistakieltäytyjäliiton matka Hampurin G20-kokouksen vas-
taisen mielenosoituksen kautta Coulportin aseidenriisuntalei-
rille 4.-18. heinäkuuta asettui osaksi antikapitalistista ja ydin-
asejärjestelmien vastaista kampanjaa. Trident Plougshares'in 
järjestämää toimintaleiriä edeltävällä viikolla YK:ssa hyväksyt-
tiin ydinaseet kieltävä sopimus. Matkaa edeltävissä kokouk-
sissa päätettiin osallistua Hampurin G20-kokouksen vastus-
tamiseen väkivallatonta toimintaa harjoittavien joukossa. En-
nen matkaa osallistujille järjestettiin päivän mittainen väkival-
lattoman toiminnan harjoitus.

ST. PAULI JA REEPERBAHN

Pikkubussimme saapui Hampuriin myöhään heinäkuun kuu-
dentena. Tarkoituksenamme oli leiriytyä Altonan puistoon, 
johon Statt G20 -järjestäjät olivat osoittaneet paikan. Polii-
si oli kuitenkin tyhjentänyt alueen ihmisistä saapuessamme 
paikalle. Saimme kuulla, että St. Paulissa kaksi kirkkoa oli lu-
pautunut majoittamaan G20-vastaisia mielenosoittajia. Sin-
ne saavuttuamme poliisi oli saartanut koko kaupunginosan. 
Hätävilkut välkkyivät, poliisiautot olivat tankin kokoisia eikä 
autolla ollut alueelle mitään asiaa. Seuraavan päivän aktioi-
hin osallistuminen jäi haaveeksi öisen majoituksen etsinnän 
vuoksi.

SUOMALAISAKTIVISTIT 
YDINASEKIELLON 

TÄYTÄNTÖÖNPANOA 
VAATIMASSA

Terveiset Hampurista!

Varsinainen suurmielenosoitus, Grenzenlose Solidarität statt 
G20 järjestettiin 8.7. Paikalla oli jälkitietojen mukaan noin 80 
000 mielenosoittajaa. AKL:n liput löysivät kaltaisiaan antimi-
litaristisesta blokista, tapasimme mm. GÜZ-sotaharjoitusalu-
eelle kanssamme tunkeutuneita tuttuja vuodelta 2014. Tun-
nelma isossa joukossa oli mahtava. Poliiseja tämän marssin 
liepeillä näkyi vasta St. Paulissa. Jälkijuhlassa suuressa puis-
tossa paparazzit väijyivät odottamassa konfrontaatioita mus-
tapukeisten ryhmien äärellä. Reeperbahn oli kävelykatu, jos-
sa pelattiin jalkapalloa. Eräs G20:n agendaa vastaan sopi-
va lause luki banderollissa: "There is no Planet B". Ilmaston-
muutos on torjuttava nyt ja sen torjuminen on laitettava voit-
toa tavoittelevan sotateollisuuden etujen edelle.

AKL TUKKII TYÖMATKALIIKENTEEN

Skotlannissa sijaitsevan Faslanen ydinsukellusvenetukikoh-
dan osana on Coulportin varustamo. Suuntasimme sen lähei-
syydessä Loch Longin vesistön rannalla järjestettävään asei-
denriisuntaleiriin. Faslanessa on ollut myös pysyvä rauhanlei-
ri vuodesta 1982 alkaen, josta käsin on toteutettu ydinasei-
den vastaista toimintaa. Leirin järjestäjä Trident Ploughshares 
on kamppaillut ydinaseita vastaan vuodesta 1998. Suoma-
laiset ovat olleet mukana liikkeen toiminnassa alusta alkaen.
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mereen tuhansien puntien edestä sodankäynnin tarpeisiin 
kehitettyä välineistöä.

Iltaohjelmana leirissä oli mm. elokuvia, joista eräässä kuvat-
tiin ydinasemateriaalien ja ydinkärkien kuljetuksia maantei-
tä pitkin. Salaiset sotilaskuljetukset kulkevat säännöllisesti 
maanteillä yötä päivää ja kuljettavat ydinaseiden ydinkärkiä 
Burghfield AWE- ydinasetehtaalta Berkshiresta RNAD:een 
(Royal Naval Armament Depot), Coulportiin. "Nuke watch", 
kuljetuksia seuraavat henkilöt, raportoivat reittejä toisilleen, 
ja ilmestyvät teiden varteen, puihin ym. banderolleineen tais-
telemaan kuolettavia kuormia vastaan.

Trident-asejärjestelmän uusiminen maksaa noin 200 miljardia 
puntaa (n. 220 mrd. euroa). Tridentien käyttö on kansainvälis-
ten lakien vastaista vuoden 1996 Haagin kansainvälisen tuo-
mioistuimen päätöslauselman mukaan. Jos yksi sukellusvene 
laukaisisi kaikki ohjuksensa, se aiheuttaisi 45 miljoonan ihmi-
sen kuoleman.

 
TEKSTI JA KUVAT: KIKKA RYTKÖNEN

Muistoja Coulportista
Faslane toimii tukikohtana neljälle ydinsukellusveneelle, jois-
ta yksi partioi jatkuvasti varustettuna kahdeksalla amerikka-
laisella Trident-ydinkärjellä. Yksi ydinkärki vastaa tuhovoimal-
taan kahdeksaa Hiroshimassa räjäytettyä pommia.

Britit, ja muutamat Manner-Euroopan osallistujat olivat olleet 
leirillä jo muutaman päivän saapuessamme sinne aamuyöllä 
11.7. Saimme ensimmäisen yön kylmäksi ja kosteaksi maja-
paikaksemme jurtan. Seuraavana päivänä odoteltiin aiempiin 
blokkauksiin osallistuneita pidätettyjä rauhanaktivisteja takai-
sin leiriin. Ryhdyimme suunnittelemaan omaa aktiotamme.

Leiristä tehtiin päivittäisiä mielenosoituksia läheisen Dumbar-
tonin kaupungin oikeustalolle ja kaupungin kaduille sekä vä-
kivallatonta suoraa toimintaa ydinasetukikohtaan sen toimin-
nan pysäyttämiseksi ja häiritsemiseksi.

Suomalaiset ja britit toteuttivat yhteisen blokkauksen aamul-
la 13. heinäkuuta Coulportin varikolle johtavalla kahdella tiel-
lä. Britit menivät edeltä käsin toiselle tielle karnevalistisella 
otteella hyväntuulisesti lauleskellen. He blokkasivat tien äk-
kiarvaamatta. Samaan aikaan myös suomalais-britannialai-
nen neljän blokkaajan ryhmä purkautui autosta toiselle tiel-
le ja he kiinnittyivät nopeasti putkilla kiinni toisiinsa. Aktivis-
tit pysäyttivät tukikohtaan pyrkineiltä työntekijöiltä sinne joh-
tavat reitit.

Poliisi teki pitkään töitä useaa materiaalia sisältävien moni-
kerroksisten putkien irrottamiseksi. Kaikki putkioperaatiossa 
mukana olleet otettiin kiinni. Karnevalistit luopuivat blokka-
uksesta poliisin kehotuksesta. Heidän tarkoituksensa oli olla 
ainakin osittain hämäysryhmänä toisen blokkauksen onnistu-
miseksi. Kiinniotetuista kaksi pääsi vapaaksi saman päivän il-
tana ja kahta pidettiin kiinni noin 30 tuntia. Kaksi brittiläistä 
aktivistia vangittiin yli kahdeksi viikoksi muutamaa päivää ai-
emmin järjestetystä samankaltaisesta blokkauksesta heidän 
kieltäydyttyään allekirjoittamasta ehtoja, joissa lupaisivat py-
syä pois tukikohdan läheisyydestä.

LOCH LONGIN HIRVIÖ

Viime vuonna AKL oli mukana blokkaamassa Burghfield 
AWE -ydinasetehtaan portteja ja vaatimassa brittien rinnal-
la, ettei Trident-järjestelmää uusittaisi. Parlamentti kuitenkin 
päätti ydinaseohjelman uudistamisen puolesta. Tänä vuon-
na aktioilla pyrittiin vaikuttamaan ydinasekiellon ratifioimi-
seen. YK hyväksyi kieltosopimuksen 7.7., mutta ydinasevalti-
ot ja NATO:on kuuluvat maat eivät allekirjoittaneet sitä. Mikä 
lienee Suomen identifikaatio nykyisin, kun ydinaseriisuntaa 
puoltavaa kantaa ei allekirjoitettu? Koska Suomi ei ole kiin-
nostunut ydinaseriisunnasta, sen edistäminen jää kansalais-
ten tehtäväksi.

Paikallisten suhtautuminen rauhanleiriläisiin oli positiivis-
ta, peukku nousi usein ohi kulkiessa. Ilmeisesti edes perin-
teinen työpaikkoihin vetoaminen ei enää vaikuta mielipitei-
siin. Ovathan sukellusveneiden ydinkärjet myös Britannian 
asevoimaa Skotlannin maaperällä ja vesialueella. Yhtenä ilta-
päivänä sukellusvene kulki leirin ohitse. Ryntäsimme rantaan 
megafonin ja banderollien kanssa. Tämä aktio ei ollut kovin-
kaan tehokas verrattuna esim. aiempien vuosien kahden brit-
tiaktivistin tunkeutumiseen sukellusvenehangaarin läheisyy-
dessä sijainneeseen tutkimusalukseen. Tunkeutujat heittivät 

— 19 —

• REPORTAASI •



Oululainen Sampo Heikkinen 
oli ryhtymässä sivariksi, 
mutta kutsunnoissa päätyikin 
totaaliuteen. Heikkinen 
ruoti rangaistusaikaansa 
Sampomme-vlogissaan.
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Milloin ja miksi päätit ryhtyä totaalikieltäytyjäksi?

Yläasteella aloin miettiä asevelvollisuutta ja armeijoiden oi-
keutusta. Pelkästään miehiä koskeva asevelvollisuus tuntui 
epätasa-arvoiselta ja kohtuuttomalta ja päätin jo silloin ryhtyä 
totaalikieltäytyjäksi. Suunnitelma vaihtui kuitenkin ajan kulu-
essa sivariin menemiseksi. Kutsunnoissa istuin sattumalta to-
taalikieltäytyjän viereen ja kuulin ensimmäistä kertaa mah-
dollisuudesta suorittaa valvontarangaistus kotona. Niinpä lä-
hetin kieltäytymisilmoitukseni heti kutsuntojen jälkeen sivari-
keskukselle.

Ennen kieltäytymistäni tutkin paljon sitä, mihin uskon ja mitkä 
asiat ovat minulle tärkeitä. Haluan viedä tätä maailmaa koh-
ti ihannemaailmani, jossa ei ole sotia. Uskon, että ainoa tapa 
pyrkiä rauhaan on käyttää rauhanomaisia keinoja, ja että oi-
keutettua sotaa ei ole olemassa.

Pidit rangaistusaikanasi videoblogia Youtubessa  
nimimerkillä Sampomme. Kerro vlogistasi.

Halusin perustella ajatukseni selkeästi ja tuoda ne esiin mah-
dollisimman laajasti. Videoesseet sopivat siihen tarkoituk-
seen. Esitettäessä rauhanasiaa eri tavalla ajatteleville ihmisil-
le on hedelmällistä keskittyä konkreettisiin seikkoihin kuten 
asevelvollisuuden ihmisoikeusongelmiin ja kritiikkiin asevel-
vollisuusarmeijasta puolustusratkaisuna. Videoille tallentui-
vat samat argumentit, joita kävin läpi päivittäisessä elämäs-
säni keskusteluissa ihmisten kanssa. Vlogin henki oli alusta 
asti rakentava ja keskusteluun kannustava.

Toteutuivatko tavoitteesi, joiden takia teit videoita?  
Millaista on ollut saamasi palaute?

Tavoitteeni keskustelun herättämisestä toteutui yli odotus-
ten, sillä vastakaikua on tullut paljon. Usea ihminen on sano-

nut ymmärtävänsä nyt kantani ja jotkut ovat myös kertoneet 
päätyneensä samalle kannalle omassa pohdinnassaan. Tun-
tui myös hyvältä auttaa omaa aseistakieltäytymistään pohdis-
kelevia.

Youtuben kommenttikenttien palaute on ollut voittopuolises-
ti negatiivista. Vihaposti tuntuu pahalta, mutta olen oppinut 
sivuuttamaan sen. Erimielisyys ja asiallinen palaute sen sijaan 
ovat tervetulleita. Uskon, että vain keskustelemalla ja vapaal-
la ideoiden esiin tuomisella saadaan aikaan muutos, jossa lo-
pulta paras idea voittaa.

Millaista vankeudessa oli?

Rangaistus oli aika ajoin yksinäistä. Videoiden tekeminen 
auttoi kestämään paremmin vankeutta, mutta tärkeintä oli 
huolehtivainen perhe ja ystävät. Vapauden menettämiseen 
liittyi häkkiahdistus, halu syöksyä ulos vankilaksi muuttunees-
ta kodista. Vaikeina hetkinä opin kääntämään ajatukset sii-
hen, että jotkin asiat on tehtävä vakaumuksensa takia.

Mitä neuvoja annat totaalikieltäytymistä  
suunnitteleville?

Pitää olla valmis käymään asiaa läpi muiden ihmisten kanssa 
ja argumentoida kieltäytymisensä syistä. Sama koskee myös 
muita aseistakieltäytyjiä. Totaalin pitää olla valmis olemaan 
itsensä kanssa yksin eikä tukevan lähipiirin merkitystä voi ko-
rostaa yli. Suosittelen käsittelemään vapauden menettämi-
sen vaikutusta psyykeeseen meditoinnilla tai muulla terveel-
lisellä tavalla. Vaikeina hetkinä auttaa ajatusten pitäminen 
teon pitkän tähtäimen vaikutuksissa.

 
TEKSTI: ESA NORESVUO

KUVA: MAISON HEIKKINEN

TUBESTA TUTTU TOTAALI

Totaalikieltäytymisestään suosittua videoblogia pitänyt Sampomme  
eli Sampo Heikkinen antoi haastattelun Antimilitaristille.  

Heikkisen valvontarangaistus päättyi keväällä ja tällä hetkellä hän 
opiskelee historiaa ja antropologiaa Aderbeenissa Skotlannissa.
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Opintopiiri alkoi tutustumalla Brian Martinin Social Defence - 
Social Change -kirjaan, jossa hahmotellaan hierarkiatonta ja 
väkivallatonta puolustusratkaisua. Toisen kokoontumisen ai-
heena oli ylhäältä alas organisoidun sosiaalisen puolustus-
järjestelmän vertaaminen ruohonjuuritason vastaavaan. Täl-
löin kuultiin valtiollisia siviilivastarintakokeiluja esitellyt alus-
tus. Illan mittaan huomasimme olevamme perustavanlaatuis-
ten valtiota käsittelevien kysymysten äärellä.

Seuraavilla kerroilla aihepiiriä lähestyttiin useiden historiallis-
ten tapausten kautta, joissa väkivallattomalla toiminnalla on 
ollut keskeinen rooli. Opintopiirissä on mukana useampi his-
toriaa hyvin tunteva henkilö, joten erinäiset vallankaappauk-
set, miehitykset ja sortohallitusten kaatamiset reilun sadan 
vuoden aikahaitarilla ovat olleet usein esillä. Suomen histo-
riasta on kaivettu esiin mm. venäläistämistoimien vastainen 
ns. passiivinen vastarinta ennen itsenäisyyttä. Lisäksi yhden 
kokoontumisen ajan opintopiiri pohti vuoden 1918 sotaan 
johtaneita syitä ja sitä oliko väkivaltainen konflikti väistämä-
tön vai olisiko sen voinut estää. Edellisellä kerralla aiheena 
oli Syyrian kansannousun muuttuminen sisällissodaksi. Epä-
onnistumiselle löytyi teoreettisesti järkeenkäyviä syitä tukeu-
duttaessa esimerkiksi Chenowethin ja Stephanin väkivallatto-
mia ja väkivaltaisia kampanjoita vertailevaan Why Civil Resis-
tance Works -tutkimukseen.

JOUKOSSA AJATUKSET JALOSTUVAT

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

Ennakkotietojen puute ei ole este tapahtumiin osallistumi-
selle, sillä kokoontumisten kaava on, että joku pitää pienen 
alustuksen illan aiheesta. Alustusta täydentää jaossa oleva lu-
kumateriaali. Kuka tahansa piirin osallistujista voi valita pitä-
vänsä seuraavan kerran alustuksen. Tähän saa apua ja vink-
kejä muilta tarvittaessa.

Keskustelemalla ja kuuntelemalla oppii eri tavalla kuin luke-
malla. Puhetaidot ja analyyttinen ajattelu kehittyvät kun aja-
tukset on perusteltava uskottavasti ja muille ymmärrettävästi. 
Asioiden monimutkaisuus ei katoa, mutta tuntuu hyvältä kun 
toisinaan asiat myös loksahtelevat paikoilleen.

Helsingin tapahtumiin on osallistunut yleensä noin kymme-
nen henkeä. Monet tulevat paikalle joka kerralla, toiset silloin 
tällöin. Lähes aina joku uskaltautuu myös ensimmäistä ker-

KOKEMUKSIA HELSINGIN 
SIVIILIEN PUOLUSTUS 

-OPINTOPIIRISTÄ
Maaliskuussa väkivallattoman toiminnan mahdollisuuksia esitelleestä alustuksesta 

lähti liikkeelle Siviilien puolustus -projekti, jonka "tarkoitus on (1) kehittää 
puolustusratkaisu sotilaallisia ja muita väkivaltaisia pakkotoimia (hyökkäys, 

miehitys, vallankaappaus ym.) vastaan, joka (2) on väestön itse organisoima ja 
johtama, ja perustuu (3) väkivallattomaan toimintaan, jota myös (4) opiskellaan, 

tiedotetaan, harjoitellaan ja kehitetään keskustelun kautta.” Opintopiiri on 
kokoontunut tähän mennessä kuudesti, jonka lisäksi SP-tapahtumia on 
järjestetty neljä kertaa Tampereella. Lokakuussa projekti laajenee Poriin.
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NYT NIITÄ TAAS SAA!
EETTISESTI TUOTETTUJA  
KATKAISTU KIVÄÄRI T-PAITOJA

HINTA 16 euroa, AKL:n jäsenille 14 euroa 
+ postikulut 2e / paita

TILAUKSET toimisto@akl-web.fi

valkoinen classic S, M, L, XL, XXL
musta classic  S, M, L, XL, XXL
musta lady fit  S, M, L

taa. Mitään etukäteisilmoittautumista 
tai valmistautumista ei tarvitse tehdä 
saapuakseen. Kaikki ovat tervetullei-
ta. Minkäänlaista syrjintää opintopii-
rissä ei hyväksytä.

Usein keskustelut leviävät laajemmin 
yhteiskunnallisen ilmapiiriin arviointiin 
ja toivotun muutoksen aikaansaami-
sen strategiointiin. Koska keskustelua 
ei aina malttaa lopettaa, on Rauhan-
aseman tilaisuuksien yhteydessä sau-
na lämpimänä loppuillasta. Opintopii-
riläiset myös kokkaavat joka kerta ruo-
kaa tarjolle.

Projekti hakee vielä osittain muoto-
aan. Esimerkiksi netissä työskente-
lyn potentiaali jää tällä hetkellä pit-
kälti hyödyntämättä. Kokoontumis-
ten etäosallistumisesta luovuttiin pa-
rin ensimmäisen kerran kokeilujen jäl-
keen, mutta niiden mahdollisuutta pi-
detään yllä. Myös vierailut eri kaupun-
keihin jatkuvat.

Seuraava Siviilien puolustus 
tilaisuus järjestetään 11.10. 
Porissa. Helsingin opintopiiri 
kokoontuu seuraavan kerran 8.11. 
Facebookin Siviilien puolustus 
-sivulta voi lukea lisää aiheesta. 
Tapahtumien ajat löytyvät aina 
AKL:n nettisivuilta ja Facebookista.

OPINTOPIIRILÄINEN
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HYVÄSTIT  
HOMO SAPIENSILLE

YUVAL NOAH HARARI:  
HOMO DEUS: A BRIEF HISTORY OF TOMORROW
Harvill Secker, 2016.

Bazar julkaisi kirjan suomeksi syyskuussa 2017 
nimellä Homo Deus - Huomisen lyhyt historia

Ihmiskunnan varhaisen historian alussa homo sapiens eli 
luonnossa metsästäjä-keräilijänä yhdessä muiden nisäkkäi-
den ja eläinten kanssa. Homo sapiens oppi myöhemmin 
käyttämään työkaluja, viljelemään maata sekä hyödyntämään 
maatalouseläimiä. Myöhemmin homo sapiens oppi luomaan 
intersubjektiivisia yksilöiden välisiä kokonaisuuksia, kuten us-
kontoja ja ideologioita, jotka yhdistivät suuria ihmisryhmiä ja 
jotka mahdollistivat suurten kuningaskuntien syntymisen. Sii-
tä lähtien uskonnot ja ideologiat ovat ohjanneet ihmisten va-
lintoja ja luoneet sittemmin kokonaisen merkityksen ihmisel-
le ja ihmismassojen elämälle. Suuret uskonnot ja sotaisat im-
periumit ovat nyttemmin kuitenkin saaneet väistyä humanis-

min, individualisimin, liberalismin sekä demokratian myötä. 
Niissä korostetaan yhden ihmisen vapautta ja oman koke-
muksen tärkeyttä, jota myös nykyaikainen kapitalismi koros-
taa. Jokainen ihminen tekee omalta osaltaan oikeita valinto-
ja, kuten ostaa oikeita asioita ja äänestää oikeita henkilöitä. 
Yhden kokemus on aina oikea. 

Ihmiskunnan kehityksen saatossa ihmiset ovat tappaneet toi-
nen toisiaan milloin kenenkin jumalan, ideologian tai impe-
riumin nimeen ja samalla ihminen omalla ylivertaisuuden aja-
tuksellaan on ajanut muita eläimiä sukupuuttoon sekä tuhon-
nut ympäristön. Kaikki se on tehty ihmiskunnan, ihmisen erin-
omaisuuden sekä ihmisen kehityksen nimiin. Kuitenkin myös 
humanismi, individualismi, liberalismi sekä demokratia saa-
vat väistyä uusien uskontojen ja ideologioiden saapuessa, ja 
toisaalta ovat jo hieman väistyneetkin. Näiden uusien uskon-
tojen nimet ovat Google ja Facebook sekä dataismi. Ne tun-
tevat sinut nyt jo paremmin kuin sinä itse ja tulevaisuudes-
sa ne tekevät yhä enemmän valintoja puolestasi. Olet osa al-
goritmia. Merkityksen elämälle tulevat antamaan tallentami-
nen, lataaminen ja jakaminen. Uskonto, joka yhdistää kaik-
ki ihmiset yhteen verkkoon. Enää yhden kokemus ei ole min-
kään arvoinen ilman jakamista. Ihmiset haluavat optimoida 
koko elämänsä, haluavat elää pidempään ja olla onnellisem-
pia kuin koskaan aikaisemmin. Ihmiset haluavat tulla homo 
sapiens -lajista uudeksi home deus -lajiksi, jumal-ihmiseksi 
maan päälle. Tämä onnistuu uskomalla uuteen dataismin us-
kontoon ja vannomalla jumala Googlen nimiin. 

Dr. Yuval Noah Harari kirjoittaa kirjassaan Homo Deus: Brief 
History of Tomorrow loistavasti ihmiskunnan kehityksestä 
metsästäjä-keräilijä ajoilta nykypäivään sekä päivän verran 
eteenpäin. Harari yhdistelee kirjassaan historiallista tietoa, 
teologista tutkimusta, sosiaalipsykologiaa ja muuta tutkimus-
tietoa loogisesti kuljettaessaan lukijaa historiasta huomiseen. 
Harari kirjoittaa kirjaa keskustelevasti ja välillä humoristisesti-
kin sekä esimerkkejä antaen, jolloin lukijan on helpompi ym-
märtää tapahtumia ja kokonaisuuksia. Kirja aiheutti lukijas-
saan vihaa, naurua ja pelkoa. Hararin kuvaileva tulevaisuus 
on jo tänään, mutta ei vielä mittakaavassa, jossa Harari poh-
diskelee sen olevan huomenna. Kirja on pelottava, koska se 
on suurelta osin totta. Toivottavasti kuitenkin Hararin huomi-
nen lykkääntyy, mutta kuten Harari kirjoittaa, tällä sinfonialla 
ei ole säveltäjää, kukaan ei ohjaa tätä teatteria eikä olemassa 
ole enää ohjaajaa. Harari tuntee historian opettaessaan sitä 
Jerusalemin Heprealaisessa yliopistossa ja se näkyy myös kir-
jassa, kuitenkin pientä ontumista on havaittavissa siirryttäes-
sä tästä päivästä huomiseen. Lukija suosittelee kirjaa kaikille, 
alasta tai ideologiasta riippumatta. 

 
TOPI ALASALMI
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PUOLUSTUSMINISTERI  
TAAS  

AHVENANMAAN KIMPUSSA
Puolustusministeri Niinistön perustuslakitulkinnat ovat jo pi-
dempään olleet omaa luokkaansa, jopa tässä laittomuuden 
hallituksessa. Niinistön uusin neronleimaus löytyy 28. syys-
kuuta Hufvudstadsbladetin otsikon ”Försvarsministern vill 
sätta ålänningarna i civiltjänst” alta.  

Puolustusministeri haluaa ”ahvenanmaalaiset” (= sikäläiset 
miehet) siviilipalvelukseen kun on  ”yleinen” asevelvollisuus 
– siis miesten asevelvollisuus. ”Kaikki” suorittavat asepalve-
luksen. ”Kaikki” = palveluskelpoiset miehet, jotka ovat Suo-
men kansalaisia eivätkä kieltäydy. Kaikkiin eivät kuulu sivarit, 
eikä se noin neljäsosa miehistä, joka ei suorita mitään palve-
lusta.

Niinistö rajaa ”kansan” radikaalioikeistolaiseen tapaan vain 
itselleen sopiviin. Kun Niinistö vielä samaistaa asevelvolli-
suuden ja maanpuolustusvelvollisuuden, naisetkaan eivät kai 
ole  kansalaisia. Perustuslain 127 § 1 momentti nimittäin kuu-
luu: ”Jokainen Suomen kansalainen on velvollinen osallistu-
maan isänmaan puolustukseen tai avustamaan sitä sen mu-
kaan kuin laissa säädetään.”

Siviilipalvelus perustuu 127 § 2 momenttiin: ”Oikeudesta 
saada vakaumuksen perusteella vapautus osallistumisesta 
sotilaalliseen maanpuolustukseen säädetään lailla.” Näin pit-
källe Niinistö ei lukenut. Hän luki pykälästä vain kahdeksan 
ensimmäistä sanaa HBL:n lainauksesta päätellen.    

Perustuslaissa ei ole säädetty mitään aktuaalista velvollisuut-
ta kuten asevelvollisuutta. Tätä on analysoinut jo Kaarlo Kai-
ra 1930-luvulla, ja perustuslakivaliokunnasta on paljon prak-
sista.

Ahvenanmaan kansanedustaja Löfström huomauttaa, että 
Ahvenanmaa on demilitarisoitu eikä Suomen yleinen asepal-
velus siksi koske saarta. Myös Aseistakieltäytyjäliitto kiinnitti 
kannaotossaan    huomiota siihen, että siviilipalvelus voi olla 

vain asepalvelusta korvaavaa, tai sitten se on ihmisoikeusso-
pimusten kieltämää pakkotyötä.

Jos asevelvollisuuden puuttuminen johdetaan demilitarisoin-
nista, sille ei voi Jussi Niinistö mitään, niin innolla kuin yrittää-
kin asettua myös ulkopolitiikan johtoon sen lisäksi, että yrit-
tää omia työministeriölle kuuluvan siviilipalvelusasian.

Ahvenanmaa on ollut demilitarisoitu Krimin sodan päätty-
misestä vuonna 1856 lähtien. Demilitarisoinnista on sovittu 
vuoden 1922 yhdeksän valtion sopimuksella sekä 1940 Suo-
men ja Neuvostoliiton välillä. Aseistakieltäytyjäiiton mukaan 
Niinistö tähtää Ahvenanmaan demilitarisoidun aseman hei-
kentämiseen, mitä kohtaan Niinistö on tuntenut kiinnostus-
ta aikaisemminkin.

Asiasta keskusteltaessa tulee ottaa huomioon Suomea sito-
vien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten pakkotyökielto, 
toteaa Aseistakieltäytyjäliitto. Kannanotossa huomautetaan: 
”Niinistön mukaan siviilipalvelusajan tulisi olla sama kuin 
muuallakin Suomessa, eli 347 vuorokautta. Myös tätä esit-
täessään Niinistö vaatii Suomea rikkomaan yhä suuremman 
joukon ihmisoikeusoikeuksia. Siviilipalveluksen keston ovat 
todenneet syrjiväksi sekä YK:n ihmisoikeuskomitea että YK:n 
ihmisoikeusneuvosto.”

Yhdenvertaisuutta ei tässä voi ihmisoikeuksia loukkaamat-
ta toteuttaa laajentamalla velvollisuuden henkilöpiiriä, ku-
ten Niinistö haluaisi, vaan parantamalla velvollisuudenalais-
ten asemaa. Esimerkiksi Suomessa Jehovan todistajien eri-
tyiskohtelu on YK:n ihmisoikeuskomitean mukaan ulotettava 
myös muihin kieltäytyjäryhmiin, koska asiaan vaikuttavaan la-
kiin kuuluu Kansalais- ja poliittisia oikeuksia koskevan yleisso-
pimuksen 26 artiklan (syrjintäkiellon) ohella 18 artikla (uskon-
non ja omantunnon vapaus).

JUHA KELTTI
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JOONAS LAAKSO
NYKYINEN DUUNI: Vastaava tuottaja mobiilipelistudiossa

SIVIILIPALVELUSPAIKKA: Pääkaupunkiseudun 
              turvakoti Helsingissä

Milloin ja minkä ikäisenä suoritit siviilipalveluksen? 
En ole enää varma, eikä silloin ollut sosiaalista mediaa josta 
voisi tarkistaa. Uskoakseni 1998-1999, jolloin olin 20-vuotias.

Kuinka pitkä palvelusaika oli tuolloin? 
13 kuukautta. Kutsunnoissa minulle oli itsestään selvää mennä 
sivariin, mutta vähän poikkeuksellisista syistä. Ensinnäkin koin,  
etten pärjäisi armeijassa; minulla oli ja on aikamoisia haasteita 
totella käskyjä tai tehdä typeriksi kokemiani asioita. Tiedän ar-
meijasta suht paljon ja se kiinnostaa nörttiharrastusten kautta, 
mutta se ei tunnu itselleni sopivalta paikalta. Toisekseen pari-
suhteeni vaati läsnäoloa, enkä kokenut voivani lähteä pois kotoa 
vuodeksi. Kolmantena tekijänä ajattelin voivani tehdä merkittä-
vää työtä sivarissa ja auttaa yhteiskuntaa konkreettisemmin kuin 
varsin kaukaiselta näyttäneeseen sotatilaan valmistautumalla.

Työpaikkasi ja tehtäväsi palvelusaikana? 
Jaoin aikani turvakodin IT-tukihenkilön ja siivoojan roolien välillä. 
Koin tehtävät tärkeiksi ja hyödyllisiksi. Siivoaminen ei sovi minulle 
luonteeni vuoksi, mutta arvostan jälkikäteen, että sain hikoilla sii-
nä tehtävässä ja mahdollistaa turvakodin paremmin toimimisen, 
vaikka se silloin tuntuikin rangaistusluonteiselta ja otti päähän.

Mitä töitä olet tehnyt sivarin jälkeen? 
Ensin lyhyt ura mainonnassa ja markkinoinnissa, tuottajan 
tehtävissä, ja sitten uranvaihto unelmaduuniin tuottajaksi pe-

lialalle. Opiskelin medianomiksi kokeellisessa AMK-linjassa, 
joka valmisti minua suoraan nykyisiin tehtäviini.

Mitä teet nykyisessä työssäsi? 
Vastaavana tuottajana suunnittelen, ratkaisen tuote- ja tuo-
tanto-ongelmia, ja kannan vastuuta tiimini työstä. Hoidan 
paljon yhteyksiä ulkoisiin viiteryhmiin.

Oliko siviilipalveluksesta sinulle hyötyä? 
Lähinnä maailmankuvan kannalta. En ollut koskaan joutunut te-
kemisiin Suomen ruman puolen kanssa ennen sivaria, ja teki 
erittäin hyvää nähdä miten huonosti osalla jengistä asiat on, ja 
miten surkean vähän yhteiskunta itse asiassa tekee heidän hy-
väkseen. Siihen aikaan parisuhdeväkivallan uhreille ei ollut mah-
dollista järjestää mitään turvaa, ellei kyseessä ollut lastensuo-
jelu. Minusta tuli varmaan merkittävästi enemmän vasemmis-
tolainen ja heikomman oikeuksien puolustaja sivarin ansiosta. 
(Vaikka nykyään kuulunkin Vihreisiin.) Päädyin myös monen vuo-
den ajaksi vapaaehtoiseksi Helsingin nuorisotoimintaan suurel-
ta osin sivarikokemusten ansiosta. Halu auttaa jäi päälle.

Mainitse jokin mieleen jäänyt tapahtuma tai sattumus 
siviilipalvelusajalta. 
Lähinnä on jäänyt mieleen siivoamisen monotonisuus, itsensä 
ylittäminen traumatisoidun lapsen jätöksiä siivotessa, ja lasten 
olon helpottaminen pelkästään luotettavasti ja rauhallisesti läs-
näolemalla. Sitten tietysti väkivalta. On hurjaa kohdata ihminen, 
joka oikeasti on halukas ja kykenevä satuttamaan kaikkia työ-
paikallasi olevia. Ikkunoita rikottiin ja niistä kiipeiltiin sisään että 
päästäisiin käsiksi kotoa paenneeseen perheeseen. Siitä tulee 
vieläkin ahdistunut olo. Minun on vaikea ymmärtää, miten täl-
laista työtä päivittäin tekevien ihmisten mielenterveys kestää.

Onko vakaumuksesi säilynyt? Mitä tekisit, jos nyt 
joutuisit kutsuntoihin? 
En oikein tiedä, onko minulla vakaumusta. Mietin myöhem-
min, että olisin halunnut käydä sekä aseellisen että aseet-
toman palveluksen ihan vaan niistä saatavan perspektiivin 
vuoksi. Nyt tuntuu itsestäänselvältä, ettei maa ja vielä vä-
hemmän valtio ole tappamisen arvoista, ei missään olosuh-
teissa. Se mikä harmittaa vieläkin, on ettei sivaria käytetty 
enemmän yhteiskunnan hyväksi. Oletin että meille opetettai-
siin ensiaputaitoja vähintään. Ilmainen työvoima muuten ali-
miehitetyille aloille on toki jonkun arvoista, mutta mitään ko-
vin pysyvää hyötyä palveluksestani ei yhteiskunnalle ole.

ANNARIINA RANNIKKO
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TOIMINTAKALENTERI
11.10. Siviilien puolustus Porissa klo 18-21, Utopaja 
Itsenäisyydenkatu  47

17.10. Ruokaa ei aseita Asunnottomien yössä Helsingissä

18.10. Docventures leffakerho Rauhanasemalla klo 20-23 
Helsingissä

21.10. AKL:n infopöytä Feministisessä foorumissa, 
Dagmarinkatu 3, Helsinki

28.-29.10. Varjokirjamessut Rauhanasemalla Helsingissä

30.10. Lepokutsunnat Rauhanasemalla Helsingissä

Loka-marraskuun vaihteessa tulossa myös  
Lepokutsunta-tilaisuus Kotkaan.

4.11. AKL:n tukikeikka Rauhanasemalla Helsingissä

8.11. Siviilien puolustus Rauhanasemalla Helsingissä

19.11. AKL:n syysliittokokous Rauhanasemalla Helsingissä

20.-26.11. Nuorison militarisoinnin vastainen toimintaviikko

29.11. AKL:n uusien ilta Rauhanasemalla Helsingissä

1.12. Rauhanvankipäivä

16.12. AKL:n tukikeikka Rauhanasemalla Helsingissä

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

SIVARI & 
TOTAALI
4/2000
Lue koko lehti osoitteessa  

antimilitaristi.fi

Sivareiden lakkopäivä tiistaina 7.11. onnistui kaikkineen hy-
vin. Lakkoon osallistui maanlaajuisesti suurin piirtein saman 
verran sivareita kuin esim. marraskuun -98 työnseisaukseen. 
AKL:on tulleiden ilmoittautumisten perusteella arvioimme 
osallistujamääräksi vähintään 600 – todennäköisesti enem-
män. Kyseessä oli siis Suomen oloissa (aikaisempia sivarei-
den lakkoja lukuunottamatta…) lähes ainutlaatuisen suuri 
kansalaistottelemattomuustapahtuma.

Lakkopäivän “päätapahtuma”, mielenosoitus eduskuntata-
lon edessä oli myös varsin onnistunut. Viiden eri eduskunta-
ryhmän puhujia oli kuuntelemassa noin 200 lakkoilevaa siva-

Siviili- 
palvelus- 
miesten lakko

ria ja heidän tukijaansa. Lakko sai myös varsin paljon huomi-
ota tiedotusvälineissä: siitä oli esim. usean minuutin uutinen 
kaikkien TV-kanavien pääuutislähetyksissä lakkopäivän iltana.

Myös ongelmia oli. Suurin niistä oli varmaankin se, että La-
pinjärven siviilipalveluskeskuksessa osallistuminen jäi melko 
heikoksi. Syitä tähän voimme vain arvailla. Epäilemme kui-
tenkin, että asiaan ovat vaikuttaneet keskuksen henkilökun-
nan ainakin osin kielteinen suhtautuminen sekä se, että täl-
lä kertaa keskuksessa palvelevien sivareiden joukossa ei ollut 
ketään “lakkokenraalia”, joka olisi organisoinut tapahtumaa 
siellä. AKL:n edustaja kävi toki siellä lakkoa edeltävällä viikol-
la kertomassa asiasta.

Joka tapauksessa vähäinen osallistuminen Lapinjärvellä toi 
mukanaan kielteistä julkisuutta. STT:n toimittaja oli lakkopäi-
vänä ollut yhteydessä keskuksen johtajaan ja tämän perus-
teella (olematta yhteydessä Aseistakieltäytyjäliittoon tai il-
meisesti yhteenkään lakkoon osallistuneen tai siitä pidätty-
vään sivariin) tehnyt uutisen “Sivareiden lakkorintama rakoi-
lee”, jota sitten monet asiaan kielteisesti suhtautuvat toimit-
tajat olivat hyödyntäneet.

STT:n uutisessa vedettiin johtopäätös ettei sivarien lakko 
ole “saanut läheskään kaikkien hyväksyntää”. Useimmis-
sa tapauksissa lakkoilusta pidättäytyminen ei kuitenkaan 
johtune siitä että sitä ei hyväksytä. Lakkoilusta pidättäyty-
miseen vaikuttivat tiedonkulun ongelmat, pelko, että lak-
koon osallistuminen aiheuttaa ongelmia suhteessa palve-
luspaikkaan ja vain yleinen välinpitämättömyys ja epäus-
ko siihen, että sivarin epäkohtiin on ylipäätään mahdol-
lista vaikuttaa. Tämänkin lakon yhteydessä Aseistakieltäy-
tyjäliitto kuuli tutkintapyynnön poliisille aiheuttaaneesta 
tapauksesta, jossa palveluspaikan sivariesimies oli pidät-
tänyt paikan sivareille osoitetun lakkokirjeen, eräs paikka 
taas oli yrittänyt lahjoa sivareitaan lupaamalla kuntoisuus-
lomia lakkoilusta pidättyville (silti osa osallistui) jne.

Ongelmista huolimatta lakko oli siis varsin onnistunut. Osal-
listuneita oli paljon, mielenosoitus onnistui hyvin ja päättä-
jien suunnasta saatiin myönteistä palautetta. Ja tiedotusvä-
lineissäkin lakon teemoja saatiin aika hyvin esiin – myös nii-
tä keskeisiä asioita, jotka jäävät tavallisesti palvelusaikakysy-
myksen varjoon.

Siviilipalvelusmiesten lakko 7.11.2000, 
mielenosoitus Eduskuntatalolla
KUVA: Simo Hellsten
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