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Pääkirjoitus
”En mä tuolla lehdellä enää mitään 

tee, kun ei nuo sivarijutut ole mua vuo-
siin koskeneet.” 

Vähitellen taakse jäävän kesän fes-
tareilla Sivari&Totaalin kohderyhmää 
koskevista käsityksistä sai keskustella 
vähän väliä. Moni epäili, ettei ”sivari-
lehdellä” olisi annettavaa palveluksen-
sa ammoin suorittaneelle saati ihmi-
selle, jota asevelvollisuus ei suoraan 
koske. 

Sivari&Totaali on säilyttänyt ni-
mensä 1980-luvulta alkaen, jolloin 
silloisen Siviilipalvelusmiesliiton toi-
minta laajeni koskemaan myös to-
taalikieltäytyjiä. Sivumennen sanoen 
tästä käytiin kuulema kiihkeitä väit-
telyitä. Lopputuloksena kuitenkin oli, 
että nimi muuttui niin liitolta kuin 
Sivari-lehdeltäkin. 

Aseistakieltäytyjäliiton toiminta 
on muuttunut toki myöhemminkin. 
Militarismi muuttuu, kuten tässäkin 
lehdessä kirjoitetaan. AKL:kin on saa-
nut lisää painopisteitä toimintaansa 
– kirjoitushetkellä joukko suomalai-
sia on jälleen bussin kyydissä kohti 
ydinaseiden vastaista toimintaleiriä. 
Kansainvälistyminen, militarismin 
globaalit verkostot ja sotateollinen 
kompleksi ovat tuttuja teemoja tä-
mänkin lehden sivuilta. Asevelvol-
lisuudesta annettavien vapautusten 
yleistyessä aseistakieltäytyminenkin 
muuttuu. 

Kun kerran Sivari&Totaali käsit-
telee paljon muutakin kuin vain siva-
reita ja totaaleita koskettavia aiheita, 
onko lehden nimi edelleen pätevä 
ja ajankohtainen?  Toisaalta monen 
vuosikymmenen lukijat tuntevat leh-
den nimestään. Ehkä joku itsensä 
vähemmän aseistakieltäytyjäksi miel-
tävä sivarikin tarttuu läpyskään sen 
perusteella. Toisaalta monet sellaiset 
uudet lukijat, joita lehden sisältö voisi 
periaatteessa kiinnostaa, eivät selvästi 
löydä julkaisun pariin. Ja jos nimeä 
päivitettäisiin, mikä se voisi olla?

Nimestä riippumatta myös pe-
rinteistä sivareiden, totaaleiden ja 
reservinkieltäytyjien edunvalvontaa 
tarvitaan, samoin asepalveluksen 
vaihtoehdoista tiedottamista. Mo-
lemmat ovat edelleen olennainen 
osa Aseistakieltäytyjäliiton toimin-
taa. Esimerkiksi Kutsuntakampanjaa 
tarvitaan ja – tehdään – vuosi  toi-
sensa jälkeen. Kutsunnoissa kun ei 
edelleenkään anneta riittävästi tietoa 
siviilipalveluksesta, saati muista vaih-
toehdoista. Tämän syksyisestä kam-
panjasta löydät tietoa ja osallistumis-
ohjeet toimintakalenterista sivulta 22. 

Tuuli Vuori

”Fuck the army!” Miinalaiva Pohjanmaa 
turvasi helsinkiläisiä merirosvoilta hei-
näkuussa 2013.
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SOTIROPULOS pidätettiin 
kutsuntakarkuruuden johdosta 
jo vuonna 1994. Hänen oikeu-
denkäyntinsä oli määrä pitää 
28. toukokuuta. Oikeusprosessi 
häntä vastaan aloitettiin siitä 
huolimatta, että hänet vapau-
tettiin asepalveluksesta kolmen 
lapsen isänä jo vuonna 2008.

29-vuotias totaali- 
kieltäytyjä MENELAOS  
EXIOGLOU kutsuttiin sotilas-
palvelukseen elokuussa 2010. 
Hän kieltäytyi sekä sotilaspal-
veluksesta että korvaavasta, 
käytännössä rangaistuksenluon-
toisesta korvaavasta palvelusta. 
Joulukuussa 2012 hän sai neljän 
kuukauden vankeustuomion 
ehdollisena. 18.4.2013 hänet 
vangittiin uudelleen ja pian sen 
jälkeen vapautettiin. Oikeu-
denkäynti järjestettiin Ateenan 
sotilasoikeudessa 20. kesäkuu-
ta. Hän sai viiden kuukauden 
ehdollisen tuomion syytettynä 
”tottelemattomuudesta”.

CHARALABOS  AKRIVOPOULOS  pidätettiin 19. maaliskuuta ja sai 
pian sen jälkeen syytteen tottele-
mattomuudesta. Hän oli saanut 
jo maaliskuussa 2011 Piraeusin 
merisotaoikeudessa kahdeksan 
kuukauden ehdollisen tuomion 
kahden vuoden koetusajalla - jo-
ten uusi oikeudenkäynti järjes-
tettiin júuri ennen sen loppua. 
EBCO-järjestö kuvasi oikeuden-
käyntiä ”ainutlaatuisen kyynisyy-
den osoitukseksi”. Aktivopoulos 
vapautettiin 21. maaliskuuta ja 
oikeudenkäynti lykättiin lokakuul-
le. Kuitenkin jo ennen oikeuden-
käynnin alkua hänelle toimitet-
tiin määräys aloittaa palvelus 
seuraavana päivänä. Hän on siis 
taas pidätysuhan alainen.

NIKOS KARANIKAS  

pidätettiin ensimmäisen  

kerran aseistakieltäytymisen 

johdosta vuonna 1995, siis 18 

vuotta sitten. 22.2.2013 hän jou-

tui jälleen sotilasoikeuden eteen 

Thessalonikissa. Runsaasti huo-

miota herättänyt oikeudenkäynti 

päättyi vapauttavaan tuomioon, 

mutta pian sen jälkeen Karani-

kas sai uuden palvelukseenastu-

mismääräyksen. Hän pidätettiin 

uudelleen lyhyeksi aikaa Thes-

salonikissa 11.6. Oikeudenkäynti 

järjestetään 2.7.

YK:n ihmisoikeuskomitea antoi 
loppupäätelmänsä Suomen ihmisoi-
keustilanteesta torstaina 25.7. Myös 
Suomen aseistakieltäytymistä koskeva 
lainsäädäntö saa osakseen kritiikkiä.

Ihmisoikeuskomitea kiinnittää 
lausunnossaan huomiota siviilipal-
veluksen kestoon ja toteaa, ettei si-
viilipalvelus saa olla pituudeltaan tai 
muilta ominaisuuksiltaan rangaistuk-
sen luontoinen. Komitea vaatii Suo-
mea myös laajentamaan Jehovan to-
distajille myönnetyn erikoiskohtelun 
koskemaan muitakin aseistakieltäyty-
järyhmiä.

Ihmisoikeuskomitea puuttui sa-
moihin asioihin myös edellisessä mää-
räaikaislausunnossa vuonna 2004. 
Sen jälkeen siviilipalvelusta on lyhen-
netty kahteen otteeseen muttei ih-
misoikeuksien toteutumisen kannalta 
riittävästi, kuten nyt annettu lausunto 
osoittaa.

Ihmisoikeuskomitea antaa Suo-
mella myönteistä palautetta siitä, 
että aseistakieltäytymisoikeus sodan 
aikana on sitten edellisen käsittelyn 
tunnustettu. Tämä tapahtui nykyisen 
siviilipalveluslain astuessa voimaan 
vuonna 2008. Positiivisena komitea 
pitää myös totaalikieltäytyjien kohte-
lun muuttumista.

YK:n ihmisoikeuskomitealla on 
kansalais- ja poliittisia oikeuksia kos-
kevan yleissopimuksen tulkintavalta. 
Sopimus sitoo Suomea. Aseistakiel-
täytyjäliitto odottaa Suomen valtion 
viimein saattavan voimaan kansainvä-
listen ihmisoikeusvelvoitteiden mukai-
sen aseistakieltäytymislainsäädännön.

YK:N 
IHMISOIKEUSKOMITEA: 

Siviili-
palveluksen 
kesto yhä 
rangaistuksen 
luontoinen

Viimeisen puolen vuoden aikana 
aseistakieltäytyjien vainoaminen on 
lisääntynyt Kreikassa voimakkaasti. 
Ainakin kuusi aseistakieltäytyjää on 
joutunut oikeudenkäyntiin vaihte-
levin tuloksin. Oikeuteen joutuneet 
ovat Lazaros Petromelides, Nikolaos 
Karanikas, Michalis Tolis, Dimitris So-
tiropulos, Menelaos Exioglou ja Cha-
ralabos Akrivopoulos. Osa heistä on 
tuomittu aseistakieltäytymisen joh-
dosta aikaisemminkin. 

Viimeisin tapaus on 46-vuotias 
aseistakieltäytyjä Lazaros Petrome-
lides. Hän julistatui aseistakieltäyty-
jäksi yli kaksikymmentä vuotta sitten 
maaliskuussa 1992. Tuolloin Kreikka 
ei tunnustanut lainkaan aseistakiel-
täytymisoikeutta (se tunnusti sen ra-
joitetusti vuonna 1997). Petromelidis 
on ollut yli kymmenessä oikeuden-
käynnissä ja tuomittu vankeuteen jo 

kolme kertaa. Jouduttuaan pidätetyk-
si 20. kesäkuuta hän sai 5431 euron 
sakon puolentoista vuoden vankeus-
tuomion sijasta. Sakko on ristiriidas-
sa kansalais- ja poliittisia oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen kanssa. 
Sopimuksen 14. artiklassa kielletään 
useampikertainen tuomitseminen tai 
syyttäminen samasta teosta. Petrome-
lidis on jo ohittanut iän, jolloin Krei-
kassa vapautuu asevelvollisuudesta.

Alla on kerrottu muiden oikeuteen 
joutuneiden tilanteesta:

Toistuvia rangaistuksia 
Kreikassa

30-vuotias MICHALIS  
TOLIS pidätettiin  
Ioanninassa 3. kesäkuuta.  
Syyte koski tottelemattomuutta. 
Hän siirrettiin Ateenaan ja tuotiin 
Ateenan sotilasoikeuden eteen  
4. kesäkuuta. Oikeudenkäyntiä 
kuitenkin lykättiin ja sen uusi 
päivä lienee vasta syksyllä.
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18-vuotias Jaffassa asuva aseis-
takieltäytyjä Eyal Yablonko ilmoitti 
kieltäytymisestään toisen kerran 29. 
heinäkuuta ja sai 20 päivän vankeus-
rangaistuksen. Vastalauseviestin voi 
lähettää WRI:n sivustolta. 

Israelin harjoittama aseistakiel-
täytyjien useampikertainen tuomit-
seminen rikkoo maan allekirjoitta-
man kansalais- ja poliittisia oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen 14. ja 7. 
artiklaa, kuten YK:n mielivaltaisia pi-
dätyksiä käsittelevä työryhmä totesi 
mielipiteessään 24/2003. Israel rik-
koo sopimusta myös evätessään oi-
keuden kieltäytyä aseista, sillä se on 
YK:n ihmisoikeuskomitean vuonna 
2007 omaksuman kannan mukaisesti 
osa sopimuksen 18. artiklan turvaa-
maa ajatuksen, uskonnon ja omantun-
non vapautta.

VANGITULLE VOI LÄHETTÄÄ  
TUKIVIESTEJÄ

Eyal Yablonko
Military ID 205997406
Military Prison No. 6
Military Postal Code 01860, IDF 
Israel
Fax: ++972-4-9540580

Vankilaviranomaiset jättävät 
usein aseistakieltäytyjille lähete-
tyn postin perille toimittamatta, 
joten tukiviesteistä toivotaan 
kopio osoitteeseen:
messages2prison@newprofile.org

Armenian oikeusministeri on esit-
tänyt parlamentille lainmuutoksia, 
jotka johtaisivat aidon siviilipalveluk-
sen luomiseen. Muutokset ovat läpäis-
seet kaikki parlamentin käsittelyvai-
heet, joten ne ovat tulossa voimaan.

Armeniassa on ollut siviilipalve-
luslaki vuodesta 2003 (laki astui voi-
maan 2004), mutta siviilipalvelus oli 
kokonaan armeijan kontrolloima eikä 
näin ollen vaihtoehtopalvelusta kos-
kevien kansainvälisten standardien 
mukainen. Se ei kelvannut myöskään 
monille armenialaisille Jehovan to-
distajille, jotka kieltäytyivät palvele-
masta armeijan alaisuudessa. Viimek-
si kuluneen vuosikymmenen aikana 
aseistakieltäytymisesn johdosta on 
tuomittu ainakin 275 nuorta miestä, 
joista yhtä lukuunottamatta kaikki 
olivat Jehovan todistajia.

Lainmuutosten jälkeen voimas-
sa on kaksi korvaavaa palvelusta: 1) 
30 kuukautta kestävä ”vaihtoehtoinen 
sotilaspalvelu”, joka toimeenpannaan 
armeijassa, mutta johon ei sisälly asei-
den kantamista, huoltamista tai käyt-
tämistä; sekä 2) 36 kuukautta kestävä 
”vaihtoehtoinen työpalvelus”, joka ei 
ole kytköksissä armeijaan. Jehovan 
todistajat todennäköisesti hyväksyvät 
nämä vaihtoehdot, joten vankeustuo-
miot heidän osaltaan loppuvat.

Muutokset mahdollistavat myös 
”vaihtoehtoisen työpalveluksen” kaikille 
aseistakieltäytyjille, riippumatta siitä 
onko heillä uskonnollinen vakaumus 
vai ei.

Liittyessään Euroopan neuvoston 
Armenian hallitus sitoutui luomaan 
siviililuontoisen, ei-sotilaallisen vaih-
toehtopalveluksen tammikuuhun 
2004 mennessä. Se sitoutui myös 
vapauttamaan kaikki ennen sitä ase-
palveluksesta kieltäytyneet, mutta lu-
pauksensa toteuttamisen sijasta jatkoi 
vangitsemisia.

Kyproksen tasavalta on hylännyt 
turkkilaisen aseistakieltäytyjän Onur 
Erdemin turvapaikkahakemuksen ja 
palauttanut hänet Turkkiin. Hänet kul-
jetettiin takaisin Istanbuliin Jordanian 
kautta torstaina 11. heinäkuuta. Hä-
net pidätettiin tuomioistuimen edessä 
käynnin jälkeen ja siirrettiin Kasim-
pasan laivastotukikohdan sotilasvan-
kilaan Istanbulissa. 17. heinäkuuta 
hänet siirrettiin edelleen 2. armeija-
kunnan sotilasvankilaan Gelibolussa. 
Hän on edelleen vapautensa menettä-
neenä. Hänen puolestaan voi lähettää 
vastalauseviestin WRI:n sivustolta.

Onur Erdem julistautui aseistakiel-
täytyjäksi maaliskuussa 2011. Hän 
sanoi kieltäytyvänsä jatkamasta soti-
laspalvelusta, koska ei halua olla osal-
linen maassa käytävässä sodassa sekä 
”humanitaaristen arvojensa johdosta”. 
Hän oli suorittanut sotilaspalvelusta 
kolme kuukautta vuonna 2006, min-
kä jälkeen hän karkasi ja joutui pidä-
tetyksi useita kertoja. Erdem kertoi, 
että näiden pidätysten aikana häntä 
oli kohdeltu huonosti.

Lakimiehensä mukaan Onur Er-
demillä on suorittamatta yhdeksän 
kuukautta kahdesta ensimmäisestä 
karkuruustuomiostaan. Molemmilla 
kerroilla hänet vapautettiin sillä eh-
dolla, että hän ilmoittautuu sotilasyk-
sikössään yhden päivän sisällä, mutta 
hän ei tehnyt niin. Hän joutunee soti-
lasoikeuteen Gelibolussa ja aikaisem-
pien tuomioiden suorittamatta oleva 
osa lisättäneen mahdolliseen uuteen 
tuomioon.

Onur Erdemin puolesta voi lähet-
tää vastalauseviestin War Resis-
ters’ Internationalin sivuilta: 

http://wri-irg.org/node/22076

Aseista- 
kieltäytyjien 
vangitseminen 
loppuu 
Armeniassa?

Aseista- 
kieltäytyjä 
sotilasvankilaan 
Turkissa Aseista- 

kieltäytyjälle 
toinen tuomio 
Israelissa 
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Kaikki alkoi puistosta. Hallitus 
halusi tuhota ainoan vihreän julkisen 
puiston Istanbulin keskustasta. Min-
kä takia? Rakentaakseen armeijalle 
kasarmeja, he sanoivat. Sitten he sa-
noivat, että siitä tulisi ostoskeskus. He 
kertoivat myös muita syitä.

Tämä oli viimeinen pisara. AKP:n 
(konservatiivinen oikeistopuolue) 
valtaan astumisen jälkeen Turkissa 
on ollut yksi sen historian autoritää-
risimmistä hallituksista: aborttioike-
utta kontrolloidaan, alkoholin myyn-
tiä rajoitetaan, ihmisiä varoitetaan 
suutelemasta metroasemilla, naisten 
raiskaukset ovat lisääntyneet, ja hä-
peällisten esimerkkien lista vain jat-
kuu. Tasavaltalaiset ovat menettäneet 
”kunnioitetun” asemansa (he ovat 
olleet enemmistö Turkin tasavallan 
perustamisesta lähtien). Armeija on 
myös menettänyt kunnioitetun roo-
linsa AKP:n hallituksen myötä. Ku-
ten kaikki valtiot, Turkin hallitus on 
käyttänyt ihmisiä kontrolloidakseen 
hajota ja hallitse -taktiikkaa. Tämä oli 
kuitenkin se päivä kun ihmiset sanoi-
vat hallituksen epädemokraattiselle 
politiikalle: ”Olen saanut tarpeekseni!”.

Alun perin puistoon menneet 
mielenosoittajat olivat pääosin ym-
päristönsuojelijoita. Sen jälkeen, kun 
hallitus hyökkäsi viideltä aamulla tel-
toissaan nukkuvien mielenosoittajien 
kimppuun, protesti alkoi kasvaa. Tu-
hannet ihmiset lähtivät tukemaan hei-
tä ja huutamaan vastalausetta brutaa-
leille hyökkäyksille. Tasavaltalaiset 
huusivat: ”Me olemme Atatürkin sotilai-
ta”. Presidentin kannattajat huusivat 
”Me ole Tayyipin sotilaita” (presidentin 

toinen nimi). Tämän jälkeen aloimme 
kuulla antimilitaristien iskulauseita: 
”Emme tule olemaan kenenkään sotilai-
ta”.

Kun poliisin hyökkäyksiä oli kes-
tänyt kolme päivää, alkoi liikkumaan 
huhuja armeijan aikomuksista ottaa 
tilanne hallintaan ja pysäyttää poliisi. 
Vastustajien viesti oli selkeä: ”Halu-
amme poliisin lopettavan hyökkäykset 
meitä vastaan, emme halua myöskään 
armeijan käyvän kimppuumme: emme 
halua minkään vallan tukahduttavan 
vastarintaamme!”.

Vahva solidaarisuus vallitsee mie-
lenosoittajien välillä, vaikka heillä on 
hyvin erilaisia poliittisia näkemyk-
siä. Aiemmin oli mahdotonta nähdä 
näin erilaisia ideologioita omaavien 
ihmisten kamppailevan rinta rinnan. 
Kunnioituksesta erilaisia mielipitei-
tä kohtaan, tasavaltalaiset eivät enää 
huuda samoja iskulauseita. Tällainen 
tapa oppia on tullut naisilta ja LGBT-
väeltä. Vastarinnan alkaessa useat 
ihmiset käyttivät hallituksesta puhu-
essaan sellaisia sanoja, joilla yleensä 
halvennetaan naisia ja seksuaalisia 
vähemmistöjä. Tästä asiasta vallitsee 
nyt laajempi tietoisuus, kun feministit 
ja LGBT-aktivistit sanoivat ihmisille, 
ettei näitä sanoja pitäisi käyttää. Ihmi-
set varovat syrjimästä ketään. Tämä 
on suuri opetus, jonka olemme oppi-
neet toisiltamme samalla kun teemme 
vastarintaa!

Hilal Demir

Julkaistu War Resisters’ Internationalin 
nettisivuilla 12. kesäkuuta 2013.
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Eduskunnan oikeusasiamies an-
toi 13.6. ratkaisunsa kanteluun, joka 
koski Karjalan prikaatissa palvelleen, 
siviilipalvelukseen kesken varumies-
palveluksen helmikuussa 2012 hake-
neen asevelvollisen siviilipalvelusha-
kemuksen käsittelyä. Ratkaisua voi 
pitää jossain määrin yllättävänä, sillä 
asian käsitelleen apulaisoikeusasia-
mies Jussi Pajuojan mukaan ”ei ole 
mielestäni osoitettavissa, että asianomai-
sen siviilipalvelushakemuksen käsittelys-
sä olisi asiattomasti viivytelty”.

Asianomainen oli ilmoittanut yksi-
kössään 6.2., että haluaa hakea siviili-
palvelukseen. Yksikön päällikön pois-
saollessa hän oli kuitenkin päässyt 
jättämään hakemuksen vasta seuraa-
vana päivänä. Tämän jälkeen hänet 
oli määrätty joukkoyksikön komen-
tajan haastatatteluun. Armeijan kan-
telun johdosta antamien vastauksten 
perusteella tuntemattomaksi jäävästä 
syystä yksikön komentajan kotiut-
tamispäätös oli kuitenkin tullut niin 
myöhään, että varastot olivat ehineet 
mennä kiinni ja varusteiden palautta-
minen oli mahdollista vasta seuraava-
na päivänä. Näin ollen asianomainen 
kotiutui varuskunnasta vasta 8.2., yli 
kaksi vuorokautta sen jälkeen kun oli 
ensimmäistä kertaa ilmoittanut halu-
avansa hakea siviilipalvelukseen.

Siviilipalvelukseen kesken varus-
miespalveluksen oikeusturvaa on toki 
heikennetty, sillä ennen vuotta 2008 
voimassa olleen asevelvollisuuslain 
mukaan siviilipalvelukseen hakeutu-
va oli kotiutettava ”heti”. Nykyisestä 
laista taas aikamääre on vaivihkaa 
poistettu ja siinä lukee vain että sivii-

lipalvelukseen hakeva ”kotiutetaan” 
(60§). Muutos on toteutettu vaivih-
kaa sikäli, ettei lain esitöissä tuoda 
millään tavalla esille, että muutoksen 
olisi tarkoitus muuttaa siihen asti val-
linnutta asiantilaa. Siviilipalvelusha-
kemuksen käsittelystä on kuitenkin 
säädetty edelleen siviilipalveluslaissa, 
jonka mukaan käsittely tulee tapah-
tua ”viipymättä”. Kotiuttamisen tapah-
tuminen kolmantena päivänä hake-
muksen jättämisestä luulisi täyttävän 
nämä edellytykset, erityisesti kun 
asian käsittelyä on viivyttänyt kotiut-
tamispäätöksen viivästyminen jolle ei 
anneta minkäänlaista perustetta.

Kantelussa puututtiin myös asian-
omaisen määräämiseen keskusteluun 
joukkoyksikön komentajan kans-
sa osana asian käsittelyä.  Tällaisia 
haastatteluja järjestetään nykyään 
yleisenä käytäntönä kesken varus-
miespalveluksen sivariin hakeville. 
Vaikkei siviilipalvelushakemuksen 
käsittelyyn saakaan sisältyä mitään 
vakaumuksentutkintaa, ei tällaisten 
järjestäminen ole suoranaisesti laiton-
ta. Kantelun johdosta antamassaan 
vastauksessa pääesikunnan oikeudel-
linen osasto vakuuttaa myös, ettei 
haastetelujen tarkoitus ole yrittää vai-
kuttaa siviilipalvelukseen hakeutuvan 
ratkaisuun.

Keskustelujen ongelma syntyy 
kuitenkin siitä, että ne tosiasiassa vii-
vyttävät siviilipalvelushakemuksen 
käsittelyä. Kun kyseessä olevassa ta-
pauksessa oli mahdollisuus järjestää 
keskustelu 7.2., tuntuu vaikealta hah-
mottaa miksei muodollisen kotiutta-
mispäätöksen ja varusteiden palaut-
tamisen hoitaminen samana päivänä 
ollut mahdollista. Kyseiset keskustelut 
eivät perustu lakiin, vaan armeijan 
kantelusta antamien vastausten perus-
teella maavoimien esikunnan vuonna 
2010 antamaan ohjeeseen.

Suomen oikeusjärjestelmään kuu-
luu kuitenkin olennaisena perustus-
laissakin säädetty periaate, jonka 
mukaan ylemmän ja alemman sään-
nöksen ollessa ristiriidassa alempi 
väistyy. Puheena olevassa asiassa 
ristiriitatilanne syntyy, kun siviilipal-
velushakemuksen käsittely viivästyy 
haastattelujen järjestämisen takia ja 
siviilipalveluslain sisältämä määräys 
hakemuksen viivytyksettömästä kä-
sittelystä on korkeamman tasoinen 
säännös kuin maavoimien antama 
ohje. Toivottavasti tämä tulee selväk-
si myös oikeusasiamiehelle tulevien 
samaa aihetta koskevien kantelujen 
käsittelyn yhteydessä.

Kaj Raninen
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haluaa, että tosiasiat ja 
käynnissä oleva kehitys 
tunnustetaan myös 
asevelvollisuuden kohdalla ja 
päätös sen tulevaisuudesta 
tehdään niiden perustalta.”
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ONKO ASEVELVOLLISUUS 
LOPPUMASSA?

Neljännesvuosisata sitten asevel-
vollisuus oli Brittein saaria, Islantia 
ja minivaltioita lukuun ottamatta voi-
massa kaikissa Euroopan maissa. Tällä 
hetkellä sitä ylläpidetään Suomessa, 
Tanskassa, Norjassa, Sveitsissä, Itäval-
lassa, Kreikassa, Turkissa, Kyproksella 
ja muutamassa entisen Neuvostoliiton 
alueen maassa. Näistäkin useimmissa 
toteutetaan nk. ”valikoivaa asevelvolli-
suutta”: palveluksen suorittaa tosiasi-
assa vain osa asevelvollisuusikäisistä 
miehistä ja valikoituminen perustuu 
osittain tai kokonaan vapaaehtoisuu-
teen.

Sama kehitys on ollut nähtävissä 
myös Suomessa, vaikka se tapahtuu 
täällä paljon hitaammin kuin muual-
la. 25 vuotta sitten armeijan kävi lä-
hes 90% asevelvollisuusikäisistä mie-
histä. Vielä vuosituhannen vaihteen 
tienoilla osuus oli noin 80%. Tällä 
hetkellä se on noin 65%. Muutos on 
seurausta ensi sijassa palveluksesta 
vapautettavien määrän voimakkaasta 
kasvusta. Suomikin on siis tosiasiassa 
jo siirtynyt useita askelia kohti vali-
koivaa asevelvollisuutta, mikä useim-
missa maissa on ollut välivaihe koko 
järjestelmästä luopumiseen.

Muutos on kuitenkin tapahtunut 
”hiljaisesti”. Asevelvollisuutta kos-
kevaan lainsäädäntöön ei ole tehty 
olennaisia muutoksia, eikä järjestel-
män tulevaisuudesta ole käyty asi-
an yhteiskunnalliseen merkitykseen 
missään suhteessa olevaa poliittista 
tai kansalaiskeskustelua. Aseistakiel-
täytyjäliitto haluaa, että tosiasiat ja 
käynnissä oleva kehitys tunnustetaan 
myös asevelvollisuuden kohdalla ja 
päätös sen tulevaisuudesta tehdään 
niiden perustalta.

MIKSI ASEVELVOLLISUUDEN LOPPU 
ON HYVÄ ASIA?

Asevelvollisuudesta luopumiseen 
ovat vaikuttaneet ensisijaisesti perin-
teisten sotilaallisten uhkakuvien ka-
toaminen kylmän sodan jälkeisessä 
maailmassa sekä nykyaikainen soti-
lasteknologia, joka tarvitsee ammat-
titaitoisia käyttäjiä asevelvollisuuden 
tuottaman tykinruoan sijaan.

Asevelvollisuuden rapautuminen 
ja sen loppuminen on kuitenkin edis-
tysaskel myös antimilitaristisesta nä-
kökulmasta. Asevelvollisuus on ollut 
instituutio, jonka avulla yhteiskuntaa 
on militarisoitu, tehty armeijan käy-
misestä ja sotilaalliseen maanpuolus-
tukseen osallistumisesta ”miehuuden” 

ja jopa ”kansalaisuuden” mittari ja 
pyritty kieltämään yhtäläiset oikeu-
det niiltä, jotka eivät väkivaltaiseen 
maanpuolustukseen ole halunneet 
osallistua. Lisäksi se on sukupuoli-
sesti syrjivä, välilliset kustannukset 
huomioon ottaen yhteiskunnalle kal-
lis ja aiheuttaa vuosittain kymmeniä 
vapausrangaistuksia palveluksesta 
kieltäytyville. Asevelvollisuuden lop-
puessa päästään eroon kaikesta tästä.

ASEVELVOLLISUUS jA NATO

Suomalaisessa keskustelussa ase-
velvollisuus on usein nähty NATO:n 
jäsenyyden vaihtoehtoina. Tällainen 
käsitys on kuitenkin väärä. Suomen 
armeija on jo nyt yhdenmukaistettu 
NATO:n kanssa ja kykeneväinen osal-
listumaan sen sotilasoperaatioihin, 
joiden tarkoitus ei ole turvallisuuden 
edistäminen, vaan NATO:n jäsenmai-
den etujen ajaminen eri puolilla maa-
ilmaa. Tämä yhdenmukaistaminen on 
toteutettu laajan asevelvollisuuden 
vallitessa.

Suomi ei ole NATO:n täysjäsen, 
mutta tämä ei johdu asevelvollisuu-
desta, vaan siitä ettei ihmisten enem-
mistö hyväksy jäseneksi liittymistä. 
Asevelvollisuutta ylläpitävistä maista 
Tanska, Norja, Kreikka ja Turkki ovat 
NATO:n jäseniä. Ruotsi, jonka suhde 
sotilasliittoon on hyvin samanlainen 
kuin Suomenkin, taas on jo luopunut 
asevelvollisuudesta. Ei ole reaalista 
syytä, miksei muutosta voisi tehdä 
myös Suomessa ilman sotilasliiton 
jäsenyyttä. Sama pätee tietysti myös 
toisinpäin, asevelvollisuuden ylläpitä-
minen ei estäisi NATO:n täysjäsenyyt-
tä, kuten se ei ole estänyt viimeisten 
parinkymmenen vuoden aikana sii-
hen lähentymistäkään.

MITÄ ASEVELVOLLISUUDEN TILALLE?

Aseistakieltäytyjäliitto näkee, että 
todelliset uhkakuvat ovat nykyään 
muita kuin sotilaallisia, eikä niihin 
varautumiseen armeijoilla ole sijaa. 
Sen sijaan ne syövät voimavaroja, joi-
ta tarvittaisiin todellisten esimerkiksi 
sosiaalisten ja ekologisten ongelmien 
ratkaisemiseen, ja ylläpitävät ajatus-
mallia eri maissa asuvien ihmisten 
vastakkainasettelusta, kun todellisten 
ongelmien ratkaiseminen vaatii yh-
teistoimintaa. Järkevintä olisi näin ol-
len armeijalaitoksen lakkauttaminen 
kokonaan.

Niin kauan kuin sitä halutaan 
kuitenkin ylläpitää, paras vaihtoeh-
to olisi kaikille avoin täysin vapaa-
ehtoisuuteen perustuva järjestelmä. 

Parikymmentä vuotta sitten mahdol-
listetun naisten vapaaehtoisen asevel-
vollisuuden vähäinen suosio (siihen 
hakeutuu vuosittain 1-2% asevelvol-
lisuusikäisistä naisista) viittaa kui-
tenkin siihen, että uhkana on vapaa-
ehtoiseen palvelukseen hakeutuvien 
määrän jääminen hyvin alhaiseksi, 
mikäli palveluksen aikana maksetta-
via taloudellisia etuuksia ei tuntuvasti 
koroteta.

Viime aikoina keskustelussa on 
usein esitetty asevelvollisuuden kor-
vaamista ”kansalaispalveluksella” tai 
jollain muulla kaikki sukupuolia 
yhtä lailla koskevalla pakollisella tai 
vapaaehtoisella työvelvollisuudella. 
Täysin vapaaehtoisuuteen perustu-
van uuden palvelusmuodon luominen 
on tietysti mahdollista, vaikka sellai-
senkin tarkoituksenmukaisuus tulisi 
luonnollisesti selvittää ennen toteut-
tamista. Mikäli taas kyseessä olisi pa-
kollinen järjestelmä, Aseistakieltäyty-
jäliitto suhtautuu ehdotusten taustalla 
olevista useimmiten kannatettavista 
tavoitteista huolimatta varsin skepti-
sesti siihen, saataisiinko se toimimaan 
sekä sitä suorittavien yksilöiden että 
yhteiskunnan kannalta mielekkäällä 
tavalla.

On syytä huomioida, että lähimen-
neisyydessä on selvitetty sekä mahdol-
lisuuksia käyttää siviilipalvelusmiehiä 
nykyistä enemmän yhteiskunnan 
turvallisuutta edistävissä tehtävissä 
että kehittää siviilipalvelusta enem-
män ”yhteiskuntaa hyödyttäväksi”. 
Molemmilla kerroilla tulos oli sama: 
todellista tarvetta tällaiseen ei löy-
tynyt, ei edes järkeviä konkreettisia 
muutosideoita. Jos jo parin tuhannen 
sivarin saaminen mielekkäisiin palve-
lustehtäviin vuosittain on aiheuttanut 
vaikeuksia, on vaikea kuvitella kuin-
ka tämä voisi onnistua mahdollisesti 
kymmeniin tuhansiin nousevan ”kan-
salaispalvelijoiden” joukon kohdalla. 
Lisäksi on syytä ottaa huomioon, että 
pakollinen kansalaispalvelus rikkoisi 
mahdollisesti Suomen kansainvälisiä 
ihmisoikeusvelvoitteita (orjuuden ja 
pakkotyön kielto) sekä se, ettei tällais-
ta järjestelmää ole luotu yhteenkään 
muuhun asevelvollisuudesta luopu-
neeseen Euroopan maahan.

Aseistakieltäytyjäliiton hallitus 
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Euroopassa asevelvollisuus on 
enimmäkseen kadonnut antaen tilaa 
teknologisesti hyvin varustelluille am-
mattiarmeijoille. Tämä on johtunut 
muutoksista sekä armeijoiden strate-
gioissa että puolustuspolitiikan pää-
määrissä kylmän sodan loputtua. 

Asevelvollisuus sopi kylmän sodan 
sotilasstrategioihin. Enimmäkseen 
asevelvollisista koostuvat massa-ar-
meijat oli tarkoitettu puolustamaan 
valtion maaperää. Vaikka asevaruste-
lu kahden vastapuolen välillä käsitti 
myös kehittynyttä teknologiaa, sisälsi 
massastrategia paljon sotilastehtäviä 
jotka eivät vaatineet paljoa teknistä 
osaamista. Sotilaat eivät tarvinneet 
pitkää koulutusta ollakseen kykeneviä 
tehtäviinsä. Heidän roolinsa oli toimia 
tykinruokana maailmansotia muistut-
tavissa näännytyssodissa.

Tällaiset strategiat toimivat aino-
astaan sodissa, joiden poliittiset pää-
määrät kyetään esittämään niin, että 
niitä pidetään väestön kannalta niin 

tärkeinä että sotatoimien vaatimat lu-
kuisat kuolonuhrit hyväksytään. 

Asevelvollisuudella on juuren-
sa nationalismin ja valtion liitossa. 
Ranskan vallankumous muutti valtion 
– ainakin ideologisessa mielessä – po-
liittisten ihanteiden ja kansallisten 
identiteettien kantajaksi. Tavallisista 
ihmisistä tuli kansalaisia, ja kansalai-
sia voitiin pyytää kuolemaan maan-
sa puolesta. Napoleon kokosi suuria 
asevelvollisuusarmeijoita ja muutti 
sodan kuninkaiden sijaan kansakun-
tien väliseksi taistoksi. Tämä muutos 
huipentui kahden maailmansodan 
kauhuihin. Sitä jatkettiin vielä Euroo-
pan kylmän sodan strategiassa, jossa 
suuret asevelvollisarmeijat mittelivät 
keskenään ja joka laajeni kiristykseksi 
ydintuholla.

Tämän kansakuntien välisen 
kamppailun ohessa useilla Euroopan 
mailla oli myös toinen sotilaallinen 
toimi: kolonialismi. Yleensä ottaen 
koloniaalista sotaa ei käyty asevelvol-

lisilla vaan ammattisotilailla. Valtiot 
pystyivät vakuuttamaan väestönsä 
taistelemaan asevelvollisina oman 
kansakuntansa puolustamiseksi, mut-
ta ihmisten saaminen kuolemaan toi-
sella puolella maailmaa liiketoimin-
nallisten intressien puolesta on paljon 
vaikeampaa. Nykyiset sotilaalliset 
interventiot ovat yleensä ammattilais-
ten tai vapaaehtoisten suorittamia, 
vaikka armeija muuten koostuisikin 
asevelvollisista.

Dekolonialisaatio toisen maail-
mansodan jälkeen opetti kolonialis-
teille uutta. Kun ihmiset kehittävät 
yhteisen tahdon ulkomaisesta mie-
hittäjästä eroon pääsemiseksi ja ovat 
valmiita kuolemaan sen puolesta vä-
kivaltaista tai väkivallatonta vasta-
rintaa tehden, on vaikeaa ylläpitää 
miehitystä. Miehittäjällä on aivan lii-
an vähän väkeä väestön alistamiseksi. 
Suurin osa kolonialistisista valloista 
luotti tuomiensa ammattisotilaiden 
lisäksi paikan päältä värvättyyn so-
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taväkeen. Kansallisten identiteettien 
kehittyminen ylitti paikallisia eroja, ja 
antikolonialismi teki tästä kontrolli-
menetelmästä kestämättömän. Samaa 
oppia länsimaat ovat nyt nielleet Ira-
kissa ja Afganistanissa. 

ARMEIjAN UUDET TEHTÄVÄT 
VAATIVAT UUDENTYYPPISIÄ 
ARMEIjOITA.

Kylmän sodan loppu tarkoitti myös 
sitä, että asevelvollisarmeijat menetti-
vät niille suunnitellut vihollisen. Ar-
meijabyrokratia joutui etsimään uusia 
syitä olemassaololleen: toisin sanoen 
uusia vihollisia. Irakin sota vuonna 
1991 tarjosi prototyypin uusista soti-
lastehtävistä: rauhan toteuttamisen ja 
humanitaariset interventiot. 

Nämä tehtävät olivat luonteel-
taan erilaisia, eivätkä olemassaolevat 
asevelvollisuusarmeijat olleet sopivia 
niihin. Suurempi välimatka alkuperä-
maan ja toiminnan näyttämän välillä 
edellyttää runsaampaa teknologian 
käyttöä ja vähemmän ihmisiä, kun 
taas asevelvollisten massa-armeijat 
eivät ole kovinkaan liikkuvaisia.  Pi-
kainen voitto vuoden 1991 Irakin 
sodassa lietsoi uhoa siitä, että sodan-
käynnin teknologinen muutos mah-
dollistaisi voiton ilman poliittisesti 
kalliita ruumispusseja. Kosovon sota 
vuonna 1999 vahvisti tätä ajatusta.

Niukat ja liikkuvaiset armeijat hy-
vin koulutettuine sotilaineen olivat 
tarpeen armeijan uusiin tehtäviin. 
Suurista asevelvollisuusarmeijoista 
tuli muinaisjäännöksiä. Ammattiar-
meijat sopivat uusiin tehtäviin parem-
min. Kylmän sodan lopun tuomassa 
uudessa poliittisessa tilanteessa ase-
velvollisuus pikkuhiljaa lakkautettiin 
Euroopassa. Kun Berliinin muuri mur-
tui vuonna 1989, asevelvollisuus oli 
vielä sääntö Euroopassa. Muutamia 
poikkeuksia löytyi, muun muassa Iso-
Britannia. Jotkut maat, kuten Belgia 
vuonna 1994, lakkauttivat asevelvol-
lisuuden melko varhain. Enemmistö 
seurasi esimerkkiä vuoden 2000 jäl-
keen. Nykyään vain muutama maa, 
kuten Suomi ja Kreikka, jatkaa asevel-
vollisuutta. Erityset olosuhteet selittä-
vät vanhojen puolustusmallien jatku-
misen näissä valtioissa: enimmäkseen 
kyse on uhkina pidetyistä suurista 
naapureista (edellä mainituissa tapa-
uksissa Venäjästä ja Turkista).

Ihmisoikeuksien ja suojeluvastuun 
retoriikka teeskentelee uutta, mutta 
sotilasstrategia rauhanturvamiehi-
tysten taustalla itse asiassa kierrättää 
vanhoja koloniaalisia sodankäynnin 
käytäntöjä. Miehitykset tarvitsevat 

joukkoja kohdemaahan. Tämä on 
kallista, ja kotirintamaa on edelleen 
vaikeaa vakuuttaa ponnistusten tar-
peellisuudesta. Sotilaallinen ylivoi-
maisuus kehittyneen teknologian 
avulla oli riittävästi pienten maiden 
vanhentuneiden armeijoiden lyömi-
seksi. Tuhovoima ei kuitenkaan takaa 
hallintaa, kuten Irakin ja Afganistanin 
sodissa tuli selväksi. Kiväärinpiippu 
ei riitä legitimiteetin takaamiseen ja 
länsimaiden olikin opittava uudelleen 
Vietnamin ja muiden kolonialismiso-
tien opetukset.  

KAUKO-OHjATTU SODANKÄYNTI

Sodankäynnin strategiat ovat 
jälleen hitaassa muutoksessa. Suu-
ren luokan sotilaalliset interventiot 
miehityksineen ja pyrkimyksineen 
kansakunnan rakentamiseen ovat 
harvinaistumassa. Tavoitteita on ma-
dallettu terroristien pitämiseen ku-
rissa kauko-ohjatulla sodankäynnillä, 
tarvikevirtojen avoinna pitämiseen 
merirosvoja metsästämällä ja, kun 
mahdollisuuksia tulee, asiamiessotiin 
tai high tec -avun tarjoamiseen vali-
tuille kumppaneille sisällissodissa. 
Näiden strategioiden puolustaminen 
ihmisoikeusretoriikalla on vaikeaa, 
joten ne ovat peitellympiä tai niitä 
oikeutetaan muilla huolilla (paitsi jäl-
kimmäisessä tapauksessa, jossa ”hu-
manitaarisista aselähetyksistä” tulee 
pian uusin ristiriitainen käsite). 

Asevelvolisuudella ei enää ole roo-
lia näissä uusissa strategioissa eikä se 
tule takaisin. Se on kadottanut toimin-
takykynsä näissä strategioissa samal-
la, kun uuden sodankäynnin tavoit-
teet eivät riitä oikeuttamaan omien 
joukkojen kuolonuhreja. 

Antimilitaristiselle liikkeelle ase-
velvollisuus oli looginen kohde, jonka 
kautta oli mahdollista ärsyttää sotapo-
litiikkaa. Asevelvollisuuden katoami-
nen ei tarkoita että antimilitaristinen 
liike olisi yhtä lailla vanhentunut. 

Sotilaalliset interventiot lähtevät 
eurooppalaisista tukikohdista. Sodan-
käynnin teknologinen muutos antoi 
aseteollisuudelle vauhtia ja tämä ase-
teollisuus on suuri hyötyjä EU:n te-
ollisuuspolitiikassa. Eurooppalainen 
asekauppa kukoistaakin ennennäke-
mättömällä tavalla. Asevelvollisuus 
saattaa kadota Euroopasta, mutta 
militarismi on kaukana siitä. Sotilaal-
listen strategioiden muutos tarkoit-
taa, että antimilitaristisen liikkeen on 
muokattava toimintamuotojaan. 

Hans Lammerant
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Tämän vuoden kesäkuun 14. päi-
vä Norjan parlamentti päätti ottaa 
käyttöön naisten asevelvollisuuden. 
Kysymys oli kaikkien poliittisten puo-
lueiden kevään puoluekokousten asia-
listoilla. Hankkeen johtohahmoina 
olivat politiikan uuden sukupolven 
naiset. Norjan konteksti huomioon 
ottaen yllättävintä oli, että erityisesti 
sosialistisen puolueen nuoret naiset 
olivat muutosvaatimusten kärkijou-
koissa. Yllättävää tämä oli, koska 
sosialistinen puolue ja erityisesti sen 
nuoremmat sukupolvet ovat aiemmin 
olleet vahvasti antimilitaristisella kan-
nalla. Nyt heidän pääargumenttinsa 
on, että naisilla tulisi olla samat oi-
keudet ja velvollisuudet kuin miehillä.   

Mitä on tapahtunut? Miksi nais-
ten asevelvollisuus oli tärkeää ottaa 
käyttöön? Mitä on tapahtunut aikai-
semmalle feministiselle näkökannalle, 
joka perustui hierarkioiden vastaisille 
ja anti-patriarkaalisille arvoille, eikä 
miesvaltaisen yhteiskunnan oletuksis-
ta ammentavalle automaattiselle tasa-
arvolle? 

TAUSTAA

Naiset voivat Norjassa toimia kai-
kissa armeijan tehtävissä ja toimialoil-
la. He voivat myös tulla vapaaehtoi-
sesti kutsutuiksi. Kuitenkin, vuodesta 
2015 alkaen tämä tulee olemaan vel-
vollisuus eikä valinta. Vuodesta 2010 
asti nuorten naisten on täytynyt re-
kisteröityä armeijaa varten. Armeijan 
pyrkimys on tavoittaa 15 % naisista 
ennen vuotta 2020 – tänään luku on 
vain 8-10 prosenttia naisista. Kuten 
moissa muissakin maissa joissa naiset 
ovat osa sotajoukkoja, naiset kärsivät 
häirinnästä ja erityisesti seksuaalises-
ta häirinnästä. Tutkijoiden mukaan 
viranomaiset ovat tehneet vain vähän 
tämän kitkemiseksi.

Norjan armeija on käytännössä 
ammattimainen. Erittäin harvat mie-
histä – noin neljännes – kutsutaan. 
Tämä tarkoittaa, että erittäin harva 
nainen tulee kutsutuksi. Armeijan 
kannalta tulee olemaan helpompaa 
löytää kutsuttavien joukosta miehiä 

ovat sitä vastaan koska naisilla edel-
leen on muita taakkoja yhteiskunnas-
sa, kuten lasten synnyttäminen (ja 
kasvattaminen). Paljon on tehty, jotta 
miehillä olisi mahdollisuus huolehtia 
lapsista, ja edelleen on enemmän nai-
sia jotka tekevät sitä. Nuorempi suku-
polvi ajattelee että naisten on korkea 
aika astua miesten toiminta-alueille, 
kuten armeijaan. 

Toinen argumentti on, että armei-
ja edustaa yhtä koulutuksen ja työn 
alaa. Asevelvollisuus on työllistymis-
väylä. Sanotaan, ettei ole reilua ettei 
naisilla ole [näihin töihin] samanlais-
ta pääsyä kuin miehillä, että armeija 
on vallan symboli yhteiskunnassa, ja 
että naisilla pitäisi olla mahdollisuus 
olla osa tätä valtaa.  

Edelleen yksi armeijan itsensä 
käyttämä perustelu on löydettävis-
sä YK:n päätöslauselmassa naisista, 
rauhasta ja turvallisuudesta. Tämän 
argumentin mukaan naisten määrä 
armeijassa on osa päätöslauselman 
ratkaisua Norjassa. Pääasiallisia syi-
tä tähän on kaksi. Ensimmäinen on, 
että naiset tuovat armeijaan uusia 
näkökulmia ja arvoja ja edustavat eri-
laisuutta armeijassa itsessään. Tämä 
edistäisi armeijan ”pehmentämistä” ja 
antaisi sille aiempaa humaanimman 
ilmeen. 

Toinen syy on että useampi nainen 
armeijassa antaa armeijalle mahdol-
lisuuden kurkottaa kohti naisia kon-
fliktimaissa, joissa NATO-joukot ovat 
läsnä. Tätä edistääkseen Norja on pes-
tannut naisen sukupuolikysymysten 
neuvojaksi NATO:n päämajaan. Tästä 
näkökulmasta armeija yrittää esittää 
itsensä rauhanjärjestönä. Armeijan 
sotatoimista ja miehityksestä ei tiedo-
teta. 

Yksi esimerkki tästä puhetavas-
ta on Norjan osallistuminen NATO:n 
miehitykseen Afganistanissa. Sitä pe-

”Siitä, että Norja on 
nykyään hyvin lähellä 

ammattiarmeijaa, ei puhuta.”

ja naisia, joiden osaaminen ja kyvyt 
riittävät ammattilaistuneelle, teknolo-
gisesti korkeatasoiselle armeijalle. Ku-
ten puolustusministeri  Anne-Grethe 
Strøm-Erichsen asian ilmaisi: ”Emme 
ota käyttöön asevelvollisuutta miehille ja 
naisille koska tarvitsisimme lisää sotilai-
ta, vaan koska tarvitsemme parhaat.”

Asevelvollisuus on syvään juurtu-
nut järjestelmä norjalaisessa yhteis-
kunnassa, osa demokratiaa! Kaikki 
norjalaiset miehet, ja nyt myös nai-
set, ovat tasa-arvoisia puolustaessaan 
maata, sanotaan.  Jos asevelvollisuus 
poistetaan, jotain hyvin perustavan-
laatuista murtuisi – ainakin näin usko-
taan. Ammattiarmeijaa ei voi ajatella. 
Siitä, että Norja on nykyään hyvin 
lähellä ammattiarmeijaa, ei puhuta. 
Sopii kysyä, kuinka demokraattinen 
asevelvollisuusarmeija on kun vain 
neljäsosa miehistä ja tulevaisuudes-
sa todennäköisesti sitäkin harvempi 
nainen tulee kutsutuksi. Entä kuinka 
mahtaa olla asevelvollisten osallistu-
minen päätöksentekoon ja armeijan 
strategioiden laatimiseen?

ERILAISIA PERUSTELUITA

Näkökulmat naisten asevelvolli-
suuteen voivat näyttää sukupolviin 
kytkeytyneiltä – vanhemmat naiset 
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rusteltiin osin Afganistanin naisten 
oikeuksien parantamisella. Afganis-
tanilaisten naisten tavoittamiseksi oli 
tärkeää rekrytoida naisia Norjan ar-
meijaan. 

Armeijalla on kaksoisargumentti 
naisista armeijassa: naiset ovat tasa-
arvoisia miesten kanssa, ja naiset ovat 
erilaisia kuin miehet. Toisaalta naiset 
voivat olla ”yksi jätkistä”, ja toisaalta 
he tuovat erilaisen näkökulman, femi-
niinisen ja huolehtivan puolen, joka 
”pehmentää” armeijaa ja antaa sille 
humaanimmat kasvot. Todellisuudes-
sa ensimmäinen näkökulma on hallin-
ta. Loppujen lopuksi naisten on suo-
ritettava sama koulutus kuin miesten 
– rankka fyysinen koulutus ollakseen 
kunnossa vihollisen kohtaamiseen, ja 
tässä mieskulttuuri hallitsee. 

Kuinka naiselliset arvot voivat lä-
päistä patriarkaalisen ja sotilaallisen 
rakenteen? Norjalainen tutkija,  Berit 
von der Lippe, on useissa artikkeleis-
saan viitannut armeijan retoriikkaan. 
Hän osoittaa, että argumentit tasa-
arvon ja naisten tuoman uuden toi-
mintakulttuurin puolesta eivät käy 
yksiin sen faktan kanssa, että kyse 
on armeijan operaatioista ulkomailla 
YK:n KFOR:n, NATO:n jne. puolesta. 
Kyse ei ole inhimillisestä turvallisuu-

desta tai rauhan ja konfliktinratkaisun 
edistämisestä, kuten armeija yrittää 
viestiä. 

MILLAISTA fEMINISMIÄ?

Edellä esitetyt perustelut naisten 
asevelvollisuuden puolesta ovat, että 
naiset ovat toisaalta ”tasa-arvoisia” 
miesten kanssa ja toisaalta he edus-
tavat erilaisuutta. Tästä keskustelusta 
puuttuvat arvot ja armeijan tavoit-
teet sekä kysymys siitä, minkälaisille 
arvoille haluamme yhteiskuntamme 
perustuvan. Erityisesti on kummallis-
ta että tämä puuttuu myös nuorten 
yhteiskunnallista muutosta ajavien 
sosialistinaisten puheesta. Heidän 
halunsa naisten militarisoimiseen 
miesten demilitarisoimisen sijaan on 
erittäin vaikeaa ymmärtää. Ihmette-
len, mitä on tapahtunut tai mikä meni 
pieleen viime vuosisadan lopulla tai 
tämän vuosituhannen alussa.  

Minulle feminismi, sellaisena kuin 
sitä 1970- ja 1980-luvuilla kehitim-
me, tarkoittaa väkivallattomuuden 
arvoja: hierarkittomuutta ja epäag-
gressiivisuutta. Se tarkoittaa että ta-
voitteemme pitäisi olla alistumisen ja 
alistuksen rakenteiden murtaminen. 
Radikaalifeminismi oli yhtäpitävä vä-
kivallattomuuden arvojen kanssa. Pu-
huimme vapautuksesta – emme tasa-
arvoisena olemisesta. Kamppailumme 
koski korkeamman arvon antamista 
sosiaalisille arvoille ja naisille kuulu-
neelle työlle, kuten hoivalle. 

Siis, mitä on tapahtunut näiden 
30-40 vuoden aikana? Mikseivät nais-

” Argumentit tasa-arvon 
ja naisten tuoman uuden 

toimintakulttuurin puolesta 
eivät käy yksiin sen faktan 

kanssa, että kyse on armeijan 
operaatioista ulkomailla”

ten radikaalit arvot ole enää päteviä? 
Näiden kysymysten käsittely veisi lii-
kaa tilaa, joten tyydyn mainitsemaan 
muutaman aiheen joita kannattaisi 
tutkia tarkemmin:

• Käsitykset feminismin sulautumisesta 
valtion byrokratiaan - ”valtiofeminis-
mi”. Tätä ajatusta on ajanut  Gro Har-
lem Brundtlandin hallitus (josta noin 
40 % on naisia). Parempi lastenhoito 
ja äitiysloma mahdollisivat naisten 
työnteon.

• Naisten tasa-arvon ajaminen, miesten 
toiminta-alueille, kuten johtotehtäviin, 
hallituksiin ja miesvaltaisille aloille, 
astuminen.

• Feminismin pelkistäminen vaille poliit-
tista sisältöä.

• Muutos poliittisessa ideologiassa, jos-
sa liberaalit politiikat ja yksilöllisyys 
(egosentrisyyteksi ymmärrettynä) 
ovat hallitsevia yhdessä konsumeris-
min, kilpailun ja materialismin kanssa.

Aiemmin feminismi on kyseen-
alaistanut yhteiskunnan rakenteet 
sekä tehnyt patriarkaatin ja militaris-
min toimintaa näkyväksi. Feministit 
halusivat muuttaa näitä väkivallatto-
muudella ja kokeilemalla elämänta-
poja. Nämä perustavanlaatuiset ky-
symykset ovat kadonneet siitä, mikä 
nykyään ymmärretään feminismiksi 
Norjassa. 

Ellen Elster

Kirjoitus on julkaistun alunperin War 
Resisters’ Internationalin internetsivuilla 

heinäkuussa 2013.
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Aseistakieltäytyjäliitto 
haastatteli Angie Zelteriä, 
pitkän linjan rauhanaktivistia, 
joka on ollut alusta alkaen 
mukana Action AWE-
kampanjassa. Angie on myös 
järjestämässä kaksiviikkoista 
toimintaleiriä, jonne AKL 
tekee bussimatkan elo-
syyskuussa 2013.

Voitko kertoa hieman itsestäsi: 
kuinka sinusta tuli rauhanak-
tivisti ja mikä inspiroi sinua 
lähtemään mukaan ydinaseiden 
vastaiseen kampanjointiin?

Olen 62 vuotta vanha isoäiti. 
Ryhdyin vastustamaan ydinvoiman 
sotilaallista ja siviilikäyttöä hieman 
yli parikymppisenä, kun kylmä sota 
oli kylmimmillään. Kysymys ei ollut 
niinkään inspiroitumisesta vaan suut-
tumuksesta: en käsitä miten kukaan 
saattoi ajatella, että joukkomurhalla 
uhkaaminen olisi järkevä tapa luoda 
turvallisuutta. Niinpä lähdin mukaan 
sodanvastaiseen toimintaan, ja perus-
timme paikallistyhmän omalle alueel-
leni.

Tärkeintä on, että ihmiset protes-
toivat väkivallattomasti vääryyksiä 
vastaan, eivätkä tyydy vain sietämään 
epäoikeudenmukaisuutta, koska eivät 
koe voivansa vaikuttaa mitenkään. 
Toki jokainen tuntee joskus epätoi-
voa, mutta periksi emme saa antaa. 
Tavallisten ihmisten vastarinta sortoa 
ja vääryyksiä vastaan on aina inspi-
roivaa, ja motivoi minua jatkamaan.

Kuinka osallistut Action AWE 
-kampanjaan?

Kutsuin koolle kampanjan perus-
tamiskokouksen. Osallistun kampan-
jaan mm. hoitamalla raha-liikennettä 
ja varainhankintaa, toimimalla polii-

Angie Zelter on yksi ydinaseiden 
vastaisen Action AWE-kampanjan 
organisoijista.
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sin yhteyshenkilönä, kirjoittamalla 
uutiskirjeitä ja rekrytoimalla uusia 
ryhmiä mukaan kampanjaan. 

Kampanjan alussa päätimme yh-
dessä, ettei kenenkään tulisi palaa 
loppuun kampanjan vuoksi. Siksi 
kannustamme kampanjaan osallistu-
via tee-se-itse-henkisyyteen, ja kaik-
ki kampanjaan liittyvä materiaali on 
kaikkien käytettävissä nettisivuil-
lamme. Me siis tarjoamme tietoa ja 
valmista kampanjamateriaalia, jotta 
ihmisten ei tarvitse keksiä pyörää uu-
delleen vaan he voivat rauhassa kes-
kittyä suunnittelemaan, miten parhai-
ten häiritä ydinaseiden tuotantoa.

Yksi tärkeä tehtävä on ollut myös 
keskustella tavallisten ihmisten kans-
sa tapahtumasta ja kannustaa toteut-
tamaan omia suoran toiminnan akti-
oitaan.

Action AWE -kampanja käynnis-
tyi aikaisin tänä vuonna. Miten 
kampanja on lähtenyt käyntiin?

Kampanja aloitettiin viime hel-
mikuussa yleiskokouksella ja kahden 
banderollin pudottamisella Burgh-
fieldin lähikaupungissa Readingissä. 
Moni kiinnostui toiminnasta, ja tapah-
tuma sai paljon huomiota paikallis-
mediassa. Toiminta lähikaupungeissa 
onkin lähtenyt hyvin käyntiin. 

Sana kampanjasta lähti liikkeelle, 
ja sen myötä on tehty lisää aktioita. 
Rauhanjärjestö CND:n järjestämän 
jättimielenosoituksen lisäksi pääsiäi-
senä järjestettiin lukuisia pieniä mutta 
tehokkaita yllätysblokkauksia, joiden 
kautta kampanjaan liittyi jälleen  uu-
sia ihmisiä. 

Eroaako Action AWE jollain ta-
voin muista ydinaseiden vastai-
sista kampanjoista – entä mitä 
yhtäläisyyksiä sillä on edeltävi-
en kampanjoiden kanssa?

Action AWE -kampanja ammen-
taa kokemuksista, joita olemme saa-
net menneiden vuosien kampanjois-
ta, joten yhtäläisyyksiä on monia, ja 
mukana on osittain samoja ihmisiä. 
Pyrimme kuitenkin tavoittamaan uu-
sia ihmisiä ja ryhmiä. Vaikka monet 
toiminnan tavat – mielenosoitukset, 
kiipeily ja banderollien ripustaminen, 
tiesulut, reikien leikkaminen aitoihin - 
ovat ennestään tuttuja, olen kuitenkin 
varma, että ryhmät kokeilevat myös 
uusia ja epätavallisempia toimintakei-
noja.

Kun jotkut lyhyet kampanjat täh-
täävät yhden laitoksen tai vaikkapa 
sotilastukikohdan sulkemiseen (kuten 

vaikka vuoden mittainen Faslane 365 
Skotlannin ydinasetukikohdassa), Ac-
tion AWE:n tavoitteena on sulkea kak-
si laitosta. 

Toinen eroavaisuus edellisiin kam-
panjoihin verrattuna on, että Action 
AWE jatkuu aina seuraaviin parla-
menttivaaleihin saakka. Tavoitteena 
on estää Tridentin uusimisen läpime-
no parlamentissa, joten rohkaisem-
me osanottajia myös painostamaan 
nykyisiä ja tulevia poliitikkoja. Toki 
CND:n kaltaiset  valtavirtaiset rau-
hanjärjestöt tekevät suuren osan täs-
tä työstä, mutta olemme osaltamme 
mukana, jotta kampanjasta kiinnos-
tuneilla olisi mahdollisuus osallistua 
matalan kynnyksen toimintaan.

Miksi syksyn Action AWE -toi-
mintaleiri järjestetään juuri 
Burghfieldin ydinaselaitoksen 
luona Berkshiressa?

Britannian hallitus suunnittelee 
uusivansa Trident-nimisen ydinase-
järjestelmänsä vuonna 2016. Näin se  
syytäisi 76-100 miljardia puntaa uu-
den sukupolven ydinaseisiin ja loisi 
pohjan tulevaisuuden ydinasevarus-
telulle. Uudet ydinkärjet suunnitel-
taisiin ja valmistettaisiin Burghfieldin 
ja Aldermastonin ydinaselaitoksissa 
Berkshiressa. Niinpä Action AWE 
kannustaa toimimaan ydinaseita vas-
taan Burghfieldissä ja Aldermasto-
nissa sekä niiden lähikaupungeissa. 
Mitä enemmän kansalaistoimintaa 
ydinaselaitoksia vastaan kohdistuu, 
sitä vaikeampaa Tridentin uusimista 
kannattavilla poliitikoilla on vuoden 
2015 parlamenttivaaleissa.

Burghfieldin ydinaselaitos vastaa 
ydinkärkien lopullisesta kokoamisesta 
ja säilyttämisestä niiden ollessa käyt-
tövalmiina sekä ydinkärkien purkami-
sesta niiden poistuessa käytöstä. Ydin-
kärkien ja muun ydinasemateriaalin 
lähtöpaikka on usein Burghfield, kun 
ydinkärkiä siirretään AWE-laitoksista 
Skotlannin Coulportiin säilytykseen. 
Harva on tietoinen, miten olennainen 
juuri Burghfield on Britannian ydin-
aseteollisuuden kannalta. Toisin kuin 
Aldermastonissa, jossa on lukuisia 
portteja ja uloskäyntejä, Burghfieldis-
sä on vain kaksi porttia: se on siis pal-
jon helpompi sulkea!

Kuinka itse osallistut toiminta-
leiriin?

Ydinaseiden vastainen Trident 
Ploughshares -liike (TP) on kampan-
joinut Britannian ydinasevarustelua 
vastaan jo 14 vuotta, ja monet sen jä-

senet ovat olleet mukana Faslane 365 
-kampanjassa sulkemassa Skotlannin 
ydinasetukikohtaa. Olen osallistunut 
aktiivisesti myös Trident Ploughshare-
sin toimintaan, joten kutsuimme TP.n 
mukaan Action AWE -kampanjaan. TP 
lähti mukaan ja on vastuussa kahden 
viikon mittaisen toimintaleirin järjes-
tämisestä 25.8.-8.9. Olen TP:n kautta 
mukana leirin järjestelyissä.  Olem-
me kutsuneet leirille antimilitaristeja 
eri puolilta Eurooppaa osallistumaan 
syyskuun 2. päivän massa-aktioon. 
Toivomme, että tämä innostaa mah-
dollisimman monia tulemaan mukaan 
toimintaleirille pitämään hauskaa ja 
suunnittelemaan luovia ja väkivallat-
tomia tapoja pysäyttää työt Burghfiel-
din laitoksessa.

Mitä odotat eniten syyskuun 
toimintapäivältä?

Odotan eniten laitoksen sulkua ja 
sitä, kun ryhmät eri maista kokoon-
tuvat toimimaan yhdessä pysäyttääk-
seen massatuhoaseiten tuotannon. 
Erityisen hienoa on tavata vanhoja 
ystäviä, jotka osallistuvat antimili-
taristisiin kamppailuihin eri puolilla 
Eurooppaa ja ovat aina valmiita tuo-
maan oman panoksensa kamppailui-
hin. Tietääkseni tämä on ensimmäi-
nen kerta, kun Burghfield yritetään 
sulkea kokonaan, ja jännitän tietysti 
onnistummeko pitämään laitoksen 
saartoa yllä koko päivän tai pidem-
mänkin aikaa.

Rauhanliike on kamppaillut 
ydinaseita vastaan 1950-luvulta 
saakka. Mitkä ovat mielestäsi 
Britannian ydinaseiden vastai-
sen liikkeen tärkeimmät saavu-
tukset?

Kiihkeä painostus, jolla saatiin 
aikaan maailmanlaajuinen kiel-
to ydinasetestauksille ilmakehässä. 
1980-luvun onnistuminen oli ristei-
lyohjuksista luopuminen. Skotlannis-
sa merkittävää oli Skotlannin kansal-
lispuolueen (Scottish National Party) 
lupaus vastustaa Tridentin uusimista. 
Lisäksi liike on onnistunut luomaan 
kasvualustan lukuisille väkivallatto-
man suoran toiminnan kamppailuille 
ympäristönsuojelun ja sosiaalisen oi-
keudenmukaisuuden puolesta ja luo-
maan toivoa rauhanomaisemmasta ja 
oikeudenmukaisemmasta yhteiskun-
nasta.

Pipsa Toivonen



16

Si
va

ri&
To

ta
al

i 2
/2

01
3

Britannia on 
ydinaseohjelmallaan 
osallistunut joukkotuhoaseiden 
varustelukilpaan jo yli 60 
vuoden ajan. Seuraavaksi 
hallitus suunnittelee 
sijoittavansa vähintään 
76 miljardia puntaa 
ydinasejärjestelmänsä 
uusimiseen – USA:n 
sotakoneiston ja ylikansallisten 
suuryritysten riemuksi.

Atomic Weapons Research Estab-
lishment (jäljempänä AWRE) perus-
tettiin Britannian ydinaseiden suun-
nittelun, tutkimuksen ja kehittämisen 
päämajaksi Kaakkois-Englannin Berk-
shireen vuonna 1950. Vain kaksi 
vuotta myöhemmin Iso-Britannia 
testasi itsenäisesti kehitettyä ydinaset-
ta kolmantena valtiona maailmassa. 
1950-luvun lopulta asti Britannian 
ydinasepolitiikkaa on toteutettu tii-
viissä yhteistyössä Yhdysvaltojen 
kanssa, ja AWRE:n toimintaa leimasi-
kin Britannian ydinasevarustelu.

Vuonna 1987 AWRE yhdistettiin 
valtion omistamien Royal Ordnance 
Factories -asetehtaiden kanssa ja se 
sai nimekseen Atomic Weapons Es-
tablishment, tuttavallisemmin AWE. 
Laitoksen tehtävänä on pitää yllä 
Britannian ydinasepeloitetta. Käytän-
nössä AWE:n vastuulla on säilyttää 
Britannian ydinkärjet kunnossa ja 
toimintavalmiudessa, viedä loppuun 
vanhojen ydinaseiden hävittäminen ja 
niiden korvaaminen Tridentillä sekä 
pitää yllä Britannian ydinaseteollisuu-

teen liittyvää teknologista osaamista 
ja valmiutta kehittää uusia ydinasei-
ta tarvittaessa. AWE on siis vastuussa 
kaikesta ydinaseiden suunnittelusta ja 
kehittämisestä Britanniassa.

Kuusi vuotta AWE:n fuusion jäl-
keen, vuonna 1993, Britannian halli-
tus yksityisti laitoksen, ja vastuu sen 
toiminnasta ja hallinnoinnista siirtyi 
Hunting-BRAE-yhtymälle, joka koos-
tui ase-, ydinvoima- ja muihin tekno-
logioihin erikoistuneista yrityksistä 
AEA Technologysta, Brown & Roo-
tista (öljyjätti Halliburtonin silloinen 
tytäryhtiö) ja Hunting Engineeringis-
ta, johon puolestaan asevalmistaja 
Lockheed Martin UK:lla on yhteyksiä. 
Vuonna 2000 vastuu laitoksen hallin-
noinnista siirtyi AWE Management 
Limitedille 10 vuoden sopimuksel-
la, jota sittemmin jatkettiin vuoteen 
2025. AWE Management Limitedin 
omistavat valvontateknologiastaan, 
vankiloistaan ja säilöönottokeskuk-
sistaan tunnettu yhtiö Serco, valtio-
omisteinen ydinenergiayhtiö BNFL 
(British Nuclear Fuels Limited) sekä 
amerikkalaistaustainen sodankäynti-, 
valvonta- ja ilmailuyhtiö Lockheed 
Martin. Lockheed Martin oli myös 
ydinaseohjelma Tridentin alkuperäi-
nen kehittäjä ja pääurakoitsija.

LOPPU YDINASEVARUSTELULLE – 
TOIMINTAA AWE:A VASTAAN

Protestit Aldermastonissa alkoivat 
jo Iso-Britannian ydinaseohjelman 
alkumetreillä. Vuonna 1958, siis sa-
mana vuonna kun Britannia ja Yh-

dysvallat solmivat ydinasevarustelun 
ja testaamisen yhteistyösopimuksen, 
tuhannet ihmiset marssivat noin 70 
kilometrin matkan Lontoosta Alder-
mastoniin osoittaakseen mieltään 
Britannian ydinaseohjelmaa vastaan.  
Suurmielenosoituksen AWRE:a vas-
taan järjestivät Direct Action Commit-
tee ja Campaign for Nuclear Disarma-
ment (CND). Direct Action Committee 
oli vuosina 1957–1961 toiminut ydin-
aseteollisuuden alas ajamisen puoles-
ta kampanjoinut liike. CND on puoles-
taan vuonna 1957 perustettu pitkän 
linjan sodanvastainen järjestö. Sen ta-
voitteena on Britannian- ja maailman-
laajuinen ydinaseriisunta. Vuosikym-
menten aikana CND on kampanjoinut 
muun muassa ydinaseita ja muita 
joukkotuhoaseita, Britannian NATO-
jäsenyyttä, Yhdysvaltojen sotilastuki-
kohtia, Irakin sotaa ja atomivoimaa 
vastaan. 

Kymmenisen vuotta protestiliik-
keen synnyn jälkeen Britannian hal-
litus allekirjoitti NPT-ydinsulkusopi-
muksen (Nuclear Non-Proliferation 
Treaty), joka astui voimaan vuonna 
1970. Britannia on yksi viidestä so-
pimuksen allekirjoittaneesta maasta, 
jolla tiettävästi on ydinaseita hallus-
saan.

1960-luvulla Iso-Britanniassa pe-
rustetun Committee of 100 -ryhmän 
ympärille muodostui myös merkittävä 
väkivallattoman suoran toiminnan lii-
ke, ja näin myös nykyaikaisesta kan-
salaistottelemattomuudesta tuli näky-
vä osa ydinaseiden ja sodanvastaista 
toimintaa. Vanhemmista järjestöistä 
poiketen ”Britannian sadankomitean” 
toiminta ja järjestäytyminen perustui-
vat hierarkiattomuuteen ja horison-
taalisuuteen.

Sodan ja ydinaseiden vastainen 
toiminta oli aktiivista myös 1980- ja 
2000-luvuilla. Vuonna 1983 70 00 
ydinaseiden vastustajaa muodosti yli 
22 kilometrin mittaisen ihmisketjun 
Berkshiren ydinaselaitosten välillä, 
ja 2000-luvulla etenkin Irakin sodan 
vastainen liikehdintä oli Britanniassa 
voimakasta.

VASTARINTA TÄNÄÄN

Britannian suunnitelmat maan 
ydinaseohjelman uusimiseksi ovat 
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poikineet lukuisia Tridentin vastaisia 
kampanjoita 2000-luvun puolivälin 
jälkeen. Skotlannissa, jossa ydinasei-
den vastustus on voimakasta, paikal-
lista Trident-tukikohtaa vastaan or-
ganisoitu Faslane 365 on esimerkki 
pitkäaikaisesta ydinaselaitoksen blok-
kaamisesta – kampanjassa ydinaseita 
vastustavat ryhmät tukkivat tukikoh-
dan kulkureittejä ja järjestivät muuta 
kansalaistottelemattomuutta kokonai-
sen vuoden ajan. 

Atomic Weapons Eradication – 
lyhyemmin Action AWE – kamppai-
lee Burghfieldin ja Aldermastonin 
tuotanto- ja tutkimuslaitosten lak-
kauttamiseksi ja jatkaa siten Berk-
shiren ydinaselaitosten vastaista 
kamppailua. Väkivallattoman ruohon-
juuritason kampanjan tarkoituksena 
on kasvattaa tietoisuutta ydinaseiden 
katastrofaalisista vaaroista ja painos-
taa Britannian hallitusta luopumaan 
ydinaseiden uusimis- ja tuotantoai-
keista. 

Action AWE -kamapanjan perusta-
jat uskovat, että toiminnassa käytetty-
jen keinojen tulee olla sopusoinnussa 
kampanjan korkeampien tavoitteiden 
– rauhan, oikeudenmukaisuuden sekä 
ympäristön arvon ja kantokyvyn tun-
nustamisen – kanssa. Siksi toiminta 
perustuu väkivallattomalle kansalais-
tottelemattomuudelle ja johtajatto-
malle ruohonjuuritason organisoitu-
miselle. 

Kampanja on jo tähän mennessä 
sisältänyt monenlaista toimintaa lob-
baamisesta mielenosoituksiin ja per-
formansseihin.

Action AWE kutsuu yksittäiset ih-
miset ja erilaiset ryhmät leiriytymään 
AWE-laitosten lähistöön ja osallistu-
maan kansalaistottelemattomuustem-
pauksiin ydinaseriisunnan puolesta 
helmikuusta 2013 lähtien. Kutsussa 
kehotetaan ihmisiä käyttämään va-
paasti luovuuttaan tottelemattomien, 
häiritsevien ja näkyvien tapahtumien 
järjestämiseksi kampanjan tueksi. 

Pipsa Toivonen

LÄHTEET

http://actionawe.org/

http://www.guardian.co.uk/ 
fromthearchive/story/ 
0,,1866956,00.html

https://en.wikipedia.org/wiki/ 
Atomic_Weapons_Establishment

Action AWE -kampanjassa Burghfieldin ydinaselaitoksella osoitetaan mieltä ja 
sen portteja tukitaan pitkin vuotta. 
Kuvat: Action AWE 2013.
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Israelin ja Palestiinan konflikti 
on osa 1900-luvun traagisinta 
perintöä,  jonka ratkaiseminen 
kansainvälisen politiikan 
areenalla ei vaikuta tällä 
hetkellä todennäköiseltä 
vielä pitkään aikaan. 
Suuriinkin konflikteihin  
voi kuitenkin vaikuttaa 
ruohonjuuritason toiminnalla.  
Sivari&Totaali haastatteli 
miehitetyllä Länsirannalla 
toiminutta helsinkiläistä 
solidaarisuusaktivistia.

Tapaan Samuli Lähteenahon  Hes-
perian puistossa Helsingin keskustas-
sa. Hän on palannut muutama kuu-
kausi aiemmin Länsirannalta. 

”Olin alkuvuodesta 2013 Palestiinas-
sa, Länsirannalla, toimimassa Interna-
tional Solidarity Movement –verkostossa 
vajaat kaksi kuukautta kansainvälisenä 
solidaarisuusaktivistina. Olen seurannut 
Palestiinan tilannetta aina yläasteelta 
asti ja entistä enemmän siitä lähtien kun 
olin reilu kolme vuotta sitten vieraile-
massa paikan päällä osana kehitysyh-
teistyöprojektia,” Samuli kertoo.

Samulin matkalla näkemät ja ko-
kemat tapahtumat kuulostavat valta-
van kaukaisilta istuessamme kesästä 
nauttivien helsinkiläisten keskellä. 
Samuli ei kuitenkaan ole unohtanut 
jatkuvaa miehitystä. Käytyään ensim-
mäisen kerran Länsirannalla jäi hänel-
le sen todellisuus elävänä mieleen.

”Näin miten Israelin miehitys vai-
kuttaa kaikkiin asioihin siellä asuvien 
ihmisten arjessa ja kuinka iso ja moni-
mutkainen konflikti on. Elämme glo-
baalissa maailmassa jossa taloudelliset 
ja muunlaiset yhteydet ovat vahvoja. 
Ajatus globaalista solidaarisuudesta on 
minulle tärkeä.”

INTERNATIONAL SOLIDARITY 
MOVEMENT (ISM)

Seuraavan kerran Samuli lähti 
Länsirannalle osana kansainvälistä 
International Solidarity Movement –
verkostoa. Paikan päällä hän tapasi 

toimijoita muista maista ja sai kou-
lutusta roolistaan väkivallattomana 
tarkkailijana.

”ISM on kansainvälinen verkosto, 
jonka ajatuksena on osoittaa palestii-
nalaisille, että heidän kamppailullaan 
on kansainvälistä tukea. ISM pyrkii 
koordinoimaan kansainvälisiä tark-
kailijoita toteamaan ihmisoikeuslouk-
kauksia ja muita miehitykseen liittyviä 
kamaluuksia, jotta nämä voivat kertoa 
näkemästään ja kokemastaan kotimaas-
saan. Israelin valtio pystyy toteuttamaan 
miehitystä koska sillä on kansainvälistä 
tukea muun muassa kauppayhteyksien 
muodossa.”

Samuli kertoo, että verkostossa 
toimi palestiinalaisia ja israelilaisia. 
Suurin osa oli kuitenkin kansainvä-
lisiä aktivisteja ympäri Eurooppaa ja 
Pohjois-Amerikkaa. 

ISM:n periaatteet ja toimintatavat 
ovat selkeät. ”Länsimaalaisten aktivis-
tien läsnäololla on kaksi vaikutusta,” 
Samuli avaa kansainvälisten toimijoi-
den roolia. ”Ensinnäkin se osoittaa pa-
lestiinalaisille, että heillä on konkreettis-
ta kansainvälistä tukea. Toiseksi tämän 
toivotaan vähentävän Israelin armeijan 
sotilaiden käyttämää väkivaltaa. Länsi-
rannalla ei ole harvinaista, että Israelin 
armeija ampuu siviileitä oikeilla luodeil-
la. Länsimaalaisten aktivistien läsnäolo 
pakottaa rasistisesti ajattelemaan koulu-
tettuja sotilaita miettimään kahteen ker-
taan alkavatko he ampumaan kumiluo-
deilla vai kovilla.”

ARKISTA AKTIVISMIA

Samuli vietti lähes koko parin 
kuukauden ajanjakson miehitetyllä 
Länsirannalla. ”Asuin Nablusissa, joka 
on kaunis reilu 100   000 asukkaan 
kaupunki Pohjois-Länsirannalla. Os-
lon sopimuksen mukaan Länsiranta on 
jaettu Palestiinalaishallinnon ja Israelin 
armeijan hallitsemiin alueisiin. Nablus 
on palestiinalaishallinnon hallinnoimaa 
aluetta eli miehitys ei näy siellä suoraan 
jos pysyttelee kaupungin sisällä. Israelin 
armeija tosin tunkeutuu välillä Nablu-
siinkin ja sen ympärillä on paljon Israe-
lin sotilastukikohtia.”

”Meillä täällä Suomessa on vas-
tuu toimia miehityksen 
lopettamiseksi,” solidaarisuusak-
tivistina Palestiinassa toiminut 
Samuli Lähteenaho toteaa. ”
Kuva: Paavo Kolttola
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Samuli avaa solidaarisuusaktivis-
tin arkea. ”Suurin osa tekemästämme 
työstä oli Nablusin alueella ja ympärillä 
olevissa palestiinalaiskylissä, jotka kär-
sivät miehityksestä ja etenkin Israelin 
laittomien siirtokuntalaisten tekemästä 
vandalismista ja hyökkäyksistä. Toi-
mimme yhteydessä kyläneuvostojen ja 
miehitystä väkivallattomalla toiminnalla 
vastustavien komiteoiden kanssa. Meitä 
pyydettiin osallistumaan kylien järjes-
tämiin mielenosoituksiin. Usein kyse oli 
koko miehityksen vastustamisesta, mutta 
joskus tavoitteet olivat pienempiä. Maas-
sa ollessani eräs suurehko Israelin siirto-
kunta alkoi päästämään jätevesiään pie-
nen Sebastia-nimisen palestiinalaiskylän 
maille. Kylän asukkaat halusivat reagoi-
da tähän ja järjestivät kolmena viikkona 
mielenosoituksia, jonka jälkeen Israelin 
armeija päätti sulkea jätevesiputken.”

OLIIVIA PIPPURISUMUTTEELLA

Samulin mukaan oliivipuut ovat 
tärkeä toimintamuoto ISM:lle. ”Olii-
vipuu on palestiinalaisille symbolisesti ja 
konkreettisesti tärkeä kasvi. Oliivipuun 
symboliikka liittyy palestiinalaisten iden-
titeettiin ja heidän suhteeseensa maa-
han. Se on myös taloudellisesti tärkein 
viljelykasvi. Israelin miehitysmaalain 
mukaan siirtokunnat voivat laajentua 
ainoastaan paikkoihin, jossa maata ei 
ole käytetty viimeiseen kolmeen vuoteen. 
Siirtokuntien etenemistä voidaan siis es-
tää tai hidastaa viljelemällä. Siirtokunta-
laiset ovat vastanneet tähän polttamalla 
ja tuhoamalla järkyttäviä määriä oliivi-
puuviljelmiä.”

Oliivipuiden vuoksi myös Samuli 
joutui kiinniotetuksi Länsirannalla. 
Kansainvälisten aktivistien kiinniotto 
ylitti uutiskynnyksen Suomessakin.

”Olimme sopineet Urifin kyläläisten 
kanssa lähtevämme mukaan istutta-
maan oliivipuita” Samuli kertaa tapah-
tumia. ”Kyseessä oli ISM:n kampanja, 
jolla länsimaista kerätyillä rahoilla han-
kitaan taimia ja istutetaan ne yhteistyös-
sä niitä tarvitsevien kyläläisten kanssa. 
Olimme istuttamassa oliivipuita Urifin 
kylän mailla, kun israelilaiset sotilaat 

tulivat estämään istutusta. He ilmoitti-
vat täysin mielivaltaisesti meidän olevan 
suljetulla sotilasalueella. Sotilaat pip-
purisumuttivat meitä ja yrittivät ottaa 
kiinni palestiinalaisia maanviljelijöitä. 
Muutamat länsimaalaiset aktivistit yrit-
tivät väkivallattomasti estää tätä. Minut 
otettiin kiinni hetken päästä. Ehkä siksi, 
että kuvasin sotilaita. Meidät istutettiin 
nippusiteissä pellolla muutama tunti ja 
sen jälkeen vielä muutama tunti Arielin 
siirtokunnan poliisiasemalla ennen vapa-
uttamista. Tällaiset kiinniotot ovat pales-
tiinalaisille täysin arkipäiväisiä.”

KANSAINVÄLINEN SOLIDAARISUUS

Samuli toivoo voivansa jatkaa työ-
tä Palestiina kysymysten parissa. Jos-
sain vaiheessa hän haluaisi vielä pala-
ta Länsirannalle. Suomeen palattuaan 
Samuli on kertonut kokemuksistaan 
useissa eri tilanteissa ja muun muassa 
pitänyt alustuksen Helsingissä järjes-
tetyssä solidaarisuustapahtumassa.

Samulin mukaan toimintaan on 
olemassa monia erilaisia väyliä, jos 
haluaa tukea palestiinalaisten väki-
vallatonta kamppailua Israelin miehi-
tystä vastaan. Hän kannustaa kaikkia 
ottamaan selvää tilanteesta ja mah-
dollisuuksien mukaan lähtemään itse 
paikan päälle.

”Jos haluaa lähteä Länsirannalla 
tukemaan palestiinalaisten kamppailua, 
on siihen olemassa eri tapoja. ISM:n 
lisäksi ICAHD Finland –järjestö on jär-
jestänyt matkoja kattojärjestönsä The 
Israeli Committee Against House Demo-
litions (ICAHD)  rakennusleireille, jossa 
autetaan miehitysarmeijan ilman syytä 
tuhoamien talojen jälleenrakentamises-
sa. ISM:n pääsee tutustumaan verkoston 
verkkosivuilla, josta löytyy yhteystietoja 
jos harkitsee matkalle lähtöä. Jos halu-
aa kuulla lisää käytännön kokemuksia 
myös minuun voi olla yhteydessä esimer-
kiksi Aseistakieltäytyjäliiton kautta.”

Suomalaisilla on Samulin mukaan 
korostunut vastuu miehityksen vas-
tustamisessa, sillä Israelin valtio on 
Suomen valtiolle iso asekauppakump-
pani. Myös muiden alojen suomalai-
set yritykset käyvät kauppaa israeli-
laisten yritysten kanssa eivätkä ole 
liittyneet kansainväliseen boikottiin. 
Tällä pidetään yllä Israelin sotilaal-
lista valtaa ja sotilasteollista komp-
leksia, jonka ansiosta Israel voi jatkaa 
miehitystä ja tehdä jatkuvasti ihmisoi-
keusloukkauksia. 

”Meillä täällä Suomessa on vas-
tuu toimia miehityksen lopettamiseksi. 
Myös täällä Suomessa pystyy tekemään 
paljon. Jos esimerkiksi pystyisi pakotta-
maan Suomen valtion lopettamaan ase-

”Oli mielettömän 
inspiroivaa toimia yhdessä 

palestiinalaisten kanssa 
miehitystä vastaan”

”Suomalaisilla on Samulin 
mukaan korostunut vastuu 

miehityksen vastustamisessa, 
sillä Israelin valtio on 
Suomen valtiolle iso 

asekauppakumppani. Myös 
muiden alojen suomalaiset 
yritykset käyvät kauppaa 

israelilaisten yritysten 
kanssa eivätkä ole liittyneet 
kansainväliseen boikottiin.”

kaupan Israelin kanssa, olisi se palestii-
nalaisille hyvin merkittävää. Mielestäni 
on tärkeää, että me kaikki miettisimme 
miten pystyisimme painostamaan Isra-
elia lopettamaan miehityksen. Israel-
boikottiin osallistuminen voisi olla yksi 
kanava. Taloudellinen painostus on ollut 
historiallisesti tehokas keino toimia esi-
merkiksi Etelä-Afrikan apartheidhallin-
toa vastaan.”

”MIELETTöMÄN INSPIROIVAA”

Kysyn Samulilta miltä hänestä 
tuntui olla itse miehitetyllä alueella 
ja minkälaisia ajatuksia se hänessä 
herätti.

”Negatiivisista kokemuksista hurjin 
oli se, kuinka omasta eurooppalaisesta 
passista ja ihonväristä tuleva etuoikeus 
näkyi Länsirannalla. Pystyin liikkumaan 
kohtalaisen vapaasti palestiinalaisiin 
verrattuna, joiden liikkumista rajoite-
taan jatkuvasti. Näitä etuoikeuksia tie-
tenkin voi ja kannattaa käyttää hyväksi 
solidaarisuusaktivismissa.”

Jatkuvasta miehityksestä, köy-
hyydestä ja kärsimyksestä huolimatta 
matkasta jäi Samulille myös paljon 
positiivista muisteltavaa.

”Oli mielettömän inspiroivaa toimia 
yhdessä palestiinalaisten kanssa miehi-
tystä vastaan. Siellä on ihmisiä, jotka 
ovat syntyneet miehityksen alla. Joiden-
kin heistä vanhemmat ovat syntyneet 
miehityksen alla. He ovat kasvaneet sii-
nä tilanteessa, eivätkä silti hyväksy sitä 
normaaliksi vaan jaksavat järjestäytyä 
ja toimia väkivallattomasti miehitystä 
vastaan. Se on voimakas kokemus Suo-
men kaltaisesta yhteiskunnasta tulevalle. 
Hienoimmat kokemukseni liittyivät sosi-
aaliseen puoleen, siihen kuinka avoimia 
palestiinalaiset ovat ja kuinka paljon 
meilläkin on heistä ja heidän kamppai-
lustaan opittavaa.”

Juho Narsakka

SAMULIN MATKABLOGI

http://miehitetyssamaassa. 
wordpress.com/

International Solidarity Movement:
http://palsolidarity.org/

ICAHD FINLAND: http://icahd.fi/ 



20

Si
va

ri&
To

ta
al

i 2
/2

01
3

Seksuaalinen väkivalta on yksi 
suurimmista syistä syyrialais-
ten pakolaisuudelle. Syyrian 
hallituksen armeija ja puoli-
sotilaalliset joukot käyttävät 
raiskauksia opposition tukijoita 
ja siviiliväestöä vastaan. Jul-
muudet jättävät jälkeensä pirs-
toutuneet mielet ja yhteisöt.
ARTIKKELI SISÄLTÄÄ KUVAUSTA SEKSUAALISES-
TA VÄKIVALLASTA, JA VOI JÄRKYTTÄÄ LUKIJAA.

Sisällissota on riehunut Syyriassa jo 
yli kaksi vuotta. Suomen valtamediaan 
kantautuu uutisia maan kaupunkei-
hin loukkuun jääneistä siviileistä, aina 
vain uusista kuolonuhreista ja valtavista 
pakolaismääristä. Lisäksi muut valtiot 
väittelevät siitä, pitäisikö sisällissotaan 
sysätä lisää aseita – ja kenelle. 

Syyrian sisällissodassa yksi raakuuk-
sien muoto, josta tietoja valtamediaan 
tihkuu harvakseltaan, ovat raiskauk-
set. Kainsainvälinen pelastuskomitea 
(International Rescue Committee, IRC) 
julkaisi tämän vuoden tammikuussa ra-
portin, jonka mukaan yksi suurimmista 
syistä syyrialaisten pakolaisuudelle oli 

seksuaalinen väkivalta. Syyriassa naiset 
ja tytöt, mutta heidän lisäkseen myös 
miehet ja pojat, joutuvat säännöllisesti 
raiskausten ja muun seksuaalisen väki-
vallan uhreiksi.

KOTIETSINNöISSÄ jA 
PIDÄTYSKESKUKSISSA

Eri ihmisoikeusjärjestöjen raporteis-
sa toistuvat kertomukset seksuaalisesta 
väkivallasta ovat tyrmistyttävää luetta-
vaa.

”Hän [prikaatinkenraali] käski varti-
jaa ottaa siteen pois silmiltäni. Hän halusi 
minun näkevän kuinka muita pidätettyjä 
kidutettiin. Hän näytti minulle pidätetyt. 
Kahta kidutettiin. Kuulustelija ja vartijat 
olivat kanssani. Hän sanoi minulle me 
teemme tämän sinulle jos et tunnusta. He 
laittoivat heidät [kaksi pidätettyä] lim-
sapullojen päälle. Hän kertoi minulle, että 
heidän rikoksensa oli mielenosoituksiin 
osallistuminen. He näyttivät 24 tai 25-vuo-
tiailta. Viisi minuuttia he näyttivät minulle 
tätä, heidän istuttamistaan limsapulloilla.” 

(Salim, kesäkuussa 2011 pidätetty so-
tilas, Human Rights Watchin raportissa)

Human Rights Watchin raportissa 
lainattu, Latakiassa pidätetyn Salimin 
muistelu todistamastaan kidutuksesta 
on kuin yksi versio kertomuksista, joita 
yhdistää pakko seurata sivusta toisten 
ihmisten kiduttamista. Eri ihmisoikeus-
järjestöjen mukaan seksuaalinen väki-
valta on Syyrian hallituksen vankiloissa 
ja pidätyskeskuksissa yksi kidutuksen 
muoto, jota käytetään niin naisiin kuin 
miehiinkin. Pidätettyjä epäillään yleen-
sä opposition tukemisesta tai siihen 
kuulumisesta.

Hallituksen omat ja sitä tukevat 
joukot tekevät kotietsintöjä opposition 
tukemisesta epäiltyjen koteihin, ja nai-
set ovat alttiita häirinnälle ja väkival-
lalle niiden aikana. Sotilaat saattavat 
raiskata naisia ja lapsia tai uhkailla 
hirmuteoilla saadakseen kotona olevat 
paljastamaan piileksivien perheenjäsen-
tensä olinpaikan. Sotilaat voivat tehdä 
seksuaalista väkivaltaa myös teiden tar-
kastuspisteillä.

Konflikteissa tapahtuvan seksuaa-
lisen väkivallan dokumentoimiseen 
keskittyvän Women Under Siege -pro-
jektin toiminnanjohtaja Lauren Wolfen 
mukaan syyrialaisessa kulttuurissa jo 
pelkästään avioliiton ulkopuolinen seksi 
on tabu, raiskauksista puhumattakaan. 
Tämän vuoksi raiskauksia voidaan käyt-
tää välineenä perheiden, ja samalla 
laajemmassa mittakaavassa yhteisöjen, 
hajoittamiseen.

KENEN KÄSKYSTÄ?

Syyrian tilanne ei valitettavasti ole 
ainutlaatuinen. Seksuaalista väkivaltaa 
on tehty lukemattomissa, joskaan ei kai-
kissa, sodissa aiemminkin. Tarkemman 
tutkimuksen kohteeksi aihe otettiin kui-
tenkin vasta 1990-luvulla, jolloin tutki-
jat tarkastelivat raiskauksia sodankäyn-
nin aseena muun muassa Jugoslavian 
hajoamissodissa.

Raiskausta voi pitää sodankäynnin 
aseena silloin, kun se on suunnitelmal-
lista ja uhrit valikoivaa. Tällä tavoin 
sitä on käytetty ainakin Bosniassa ja 
Ruandassa. Monissa muissa konflikteis-
sa ei välttämättä voida puhua ylhäältä 
johdetusta strategiasta, mutta kuitenkin 
laajalle levinneestä raiskauskulttuurista. 
Kuinka lienee Syyrian laita?

Human Rights Watch sanoo, ettei 
sillä ole todisteita siitä, että väkivalta 
olisi määräys ylemmältä sotilasjohdolta. 
Kuitenkin niin Syyrian hallinnon armei-
jan kuin sitä tukevien puolisotilaallisten 
joukkojenkin teot jäävät rankaisematta, 
eikä vastaavien uusien väkivaltaisuuk-
sien tekemistä pyritä millään lailla es-
tämään. Human Rights Watch toteaa 
myös, että esimerkiksi pidätyskeskuk-
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sissa tapahtuvien rikosten voi olettaa 
olevan niitä komentavien viranomais-
ten tiedossa. 

Myös Lauren Wolfe pohtii väkival-
lantekojen suunnitelmallisuutta. Hänen 
mukaansa useat raiskatut naiset tai 
raiskauksia todistaneet ovat kertoneet 
raiskaajien lausuneen lähes täsmälleen 
samat sanat: ”Here’s the freedom you 
wanted” - ”Tässä on vapaus jota halu-
sit”. Wolfen mukaan samankaltaisina 
toistuvat sanat ja teot saattavat toimia 
todisteena seksuaalisen väkivallan sys-
temaattisesta suunnittelusta. Toisaalta 
kaikki hänen haastattelemansa asian-
tuntijat eivät tätä suoraan niele, vaan 
pitävät mahdollisena että kyseessä ovat 
epävirallisemmin sotilaiden keskuudes-
sa levinneet asenteet ja tietoisuus rikos-
ten rangaistuksettomuudesta. 

Vaikka siitä ei ole tietoa, kuinka 
suunnitelmallisia ja määrättyjä raiska-
ukset ovat, kertovat ihmisoikeusjärjes-
töjen raportit väkivallanteoista jotakin 
samaa. Niiden perusteella seksuaalinen  
väkivalta on nimittäin useimmiten halli-
tuksen tai sitä tukevien joukkojen teke-
mää. Opposition tekemistä raiskauksista 
löytyy vain muutamia mainintoja, vaik-
ka myös sen joukot ovat YK:n ihmisoi-
keusneuvoston asettaman komission 
mukaan syyllistyneet sotarikoksiin. 

MISTÄ TIETOA?

Seksuaalisesta väkivallasta vaike-
neminen ja siihen liittyvä häpeä ovat 
yksi syy sille, ettei Syyriassa tapahtu-
vista julmuuksista ole helppoa saada 
tietoa. Ihmisoikeusjärjestöt selittävät 
vaikenemista kulttuurilla, joka asettaa 
naisille odotuksia ”puhtaudesta” ja vain 
avioliittoon kuuluvasta seksistä. Uhrit 

voivat myös pelätä perheidensä tai yh-
teisöjensä reaktioita – raiskatun naisen 
aviomies saattaa haluta eron, tai pa-
himmillaan raiskauksen uhri voi joutua 
myös kunniaväkivallan uhriksi. Miehiin 
kohdistuva seksuaalinen väkivalta on 
todennäköisesti vähintään yhtä vaikea 
ja vaiettu aihe.

”YK ja tapahtumien dokumentointi 
auttavat minut vain skandaaleihin. Voit-
ko löytää jonkun joka naisi tyttäreni, jos 
hänen raiskauksensa dokumentoidaan ja 
tulee päivänvaloon?”

(Raiskauksen uhriksi joutuneen äiti 
Women Under Siegen raportissa) 

Esimerkiksi International Rescue 
Committee tuo raportissaan esille, että 
vain murto-osa tapahtuneista raiskauk-
sista tulee sen tietoon.  Saman toteaa 
myös Human Rights Watch. Seksuaali-
seen väkivaltaan liittyvä häpeä on mo-
nesti liian suuri. Toisaalta ainakin Wo-
men Under Siegen raporteissa toistuvat 
kertomukset, joiden uhrina on naapuri 
tai ystävä. Kuitenkin osa näistä kerto-
muksista voi olla itse uhriksi joutuneille 
kertojille helpompi tapa kertoa, mitä 
heille itselleen on tapahtunut. 

Todisteiden löytäminen raiskauk-
sista on hankalaa myös siksi, että niitä 
pyritään hävittämään. Lauren Wolfe 
kirjoittaa, että yli 20 prosenttia Women 
Under Siegen tietoon tulevista raiskauk-
sen uhriksi joutuneista naisista tapetaan 
tai löydetään kuolleina raiskauksen 
jälkeen. Raiskaajan kannalta tämä tar-
koittaa, ettei nainen ole jälkikäteen tun-
nistamassa väkivallan tekijöitä, vaikka 
viesti yhteisölle välittyykin. 

”He menevät taloihin, raiskaavat ja 
tappavat,” eräs nainen kertoi Women 
Under Siegen mukaan turkkilaiselle te-
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http://www.hrw.org/news/2012/06/15/syria-sexual-assault-detention

Human Security Report 2012 
http://hsrgroup.org/human-security-reports/2012/text.aspx
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levisiokanavalle. ”He jättävät vain yhden 
ihmisen henkiin, jotta hän voi kertoa muil-
le mitä tapahtui...” 

Lisäksi Women Under Siege ilmoit-
taa, ettei se ole kyennyt vahvistamaan 
julkaisemiaan kertomuksia, sillä Syyrian 
hallitus estää toimittajien, tutkijoiden tai 
avustustyöntekijöiden pääsyn paikalle. 

VAIKEA jÄLKIPYYKKI

Raiskaukset vaikuttavat sekä nii-
den suoranaisiin uhreihin että rikos-
ten todistajiin ja perheenjäseniin – ne 
tuottavat ”traumatisoituneiden selviyty-
jien kansakunnan”, kuten Wolfe toteaa. 
Traumaattisten tapahtuminen jälkeen 
uhrit tarvitsisivat hoitoa, mutta monille 
sen hakeminen on kuitenkin vaikeaa sil-
lä eivät halua tai pysty kertomaan mitä 
heille on tapahtunut. Osa puolestaan 
joutuu hakemaan hoitoa salaa.

Toisaalta riittäviä palveluita ei ole 
saatavilla etenkään Syyriassa, eikä vält-
tämättä naapurimaiden pakolaisleireil-
läkään. Edelleen, tieto olemassa olevista 
palveluista ei tavoita kaikkia jotka niitä 
tarvitsisivat.  Resurssien puute vaikeut-
taa avustustoimia. Raiskauksen uhrit 
tarvitsevat erikoistunutta hoitoa. Nai-
set ja miehet tarvitsevat myös erilaisia 
palveluita, koska seksuaalinen väkivalta 
vaikuttaa heihin eri tavoin.

Yksi asia on selvä: julmuuksien edes-
sä vaikeneminen ei auta. Päinvastoin se 
tukee häpeän kulttuuria, joka lietsoo 
seksuaalista väkivaltaa. Lääkäri- ja psy-
kologisia palveluita tarjoavat humani-
taariset ryhmät tarvitsevat tukea kan-
sainväliseltä yhteisöltä, Lauren Wolfe 
toteaa. Sodan julmuuksista ja sukupuo-
littuneista vaikutuksista on puhuttava, 
ja niitä vastaan on etsittävä keinoja. 

Tuuli Vuori
Kuvitus:  
Varpu Määttänen.
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AKL:n  
kuukausittaiset 
toimistotalkoot

Aseistakieltäytyjäliiton 
toimistolla Helsingin Rauhanasemalla 
talkoillaan pääsääntöisesti joka kuun 
kolmas keskiviikko klo 17-20. Ohjelmas-
sa on kulloinkin ajankohtaista tekemistä 
rintamerkkien teosta postitukseen. Mu-
kaan ovat tervetulleita sekä ensikertalai-
set että vanhat kävijät! 

Syksyn alustavat talkoopäivät: 18.9., 
16.10., 20.11. ja 18.12. 
Lisätietoja ja varmistuksen talkoiden to-
teutumisesta löydät Aseistakieltäytyjälii-
ton nettisivuilta tai sähköpostitse: 
toimisto@akl-web.fi

Kansalaisaloite 
asevelvollisuuden 
lakkauttamiseksi

Kansalaisaloite asevelvollisuuden lak-
kauttamiseksi aloittaa nimien keräämi-
sen maanantaina 2.9.2013. Aseistakiel-
täytyjäliitto tukee aloitetta. 

Jotta aloite pääsee eduskunnan kä-
siteltäväksi, on sen kerättävä vähintään 
50 000 kannatusilmoitusta kuudessa 
kuukaudessa. Jos haluat osallistua kam-
panjaan tai saada lisätietoja,  ota yhteyt-
tä: info(a)ohion.fi.
Katso myös: ohion.fi

5.10. Musiikkia 
Rauhanasemalla  
klo 19-23

Aseistakieltäytyjäliiton tukikeikka. 
Esiintymässä: Heikompi Aines / 

Darfür / Derrida / Cigarette Crossfire
Lisätietoja: http://akl-web.fi/tapah-
tumat/Musiikkia_Rauhanasemalla_
la_5102013 

15.10. klo 18  
uUSIEN ilta

Ilta Aseistakieltäytyjä- 
liiton toiminnasta kiinnostuneille!

Paikka: Rauhanasema, Veturitori 3, 
Helsinki. 
Lisätietoja: http://akl-web.fi/tapahtu-
mat/Startup_Antimilitarismi

17.10. Ruokaa ei  
aseita  
Asunnottomien yönä

Helsingin Ruokaa ei aseita -ryhmä jakaa 
ilmaista kasvisruokaa alkaen klo 15.00. 
Ruoanlaitto alkaa klo 11 Rauhanase-
malla, jossa on myös jälkisiivous tapah-
tuman jälkeen. Tervetuloa!
Lisätietoja: http://akl-web.fi/tapahtu-
mat/Ruokaa_ei_aseita_Asunnottomi-
en_yona

27.10. klo 12-19 
Varjokirjamessut 
Rauhanasemalla

Aseistakieltäytyjäliitto ja Mustan kanin 
kolo järjestävät Helsingin Varjokirjames-
sut jo neljättä kertaa Rauhanasemalla 
(Veturitori 3) Helsingissä.

Tarjolla paljon kirjallisuutta esimer-
kiksi antimilitarismista, anarkismista, 
feminismistä, eläinoikeuksista, siirtolai-
suudesta, ympäristövastarinnasta ja 
monesta muusta aiheesta. Kirjakojujen 
lisäksi ohjelmassa on mielenkiintoisia 
kirjailijavieraita, kirjaesittelyjä, musiikkia 
sekä huokeahintainen lounaskahvila. 
 Lisätietoja: 
http://akl-web.fi/tapahtumat/Varjokir-
jamessut_Rauhanasemalla
Yhteydenotot: 
varjokirjamessut@riseup.net

5.11. Muistokäynti  
Arndt Pekurisen  
haudalle

Aseistakieltäytyjäliitto järjestää jokavuo-
tisen muistokäynnin Suomen aseista-
kieltäytymisen uranuurtajan Arndt Pe-
kurisen haudalle Malmin hautausmaalla 
Helsingissä. Pekurinen teloitettiin Suo-
mussalmen rintamalla 5.11.1941. 
Tapaaminen hautausmaan pääportilla 
(kävelyportti Pihlajamäentien puolella) 
klo 18.00 tai Rauhanasemalla Helsingin 
Itä-Pasilassa klo 17.15.

30.11. Musiikkia 
Rauhanasemalla  
klo 19-23

Aseistakieltäytyjäliiton tukikeikka. 
Lisätietoja: http://akl-web.fi/tapahtu-
mat/Musiikkia_Rauhanasemalla_1

Kutsuntakampanja 
2013!

Kutsuntakampanja on 
joka vuosi kutsuntojen 
aikana järjestettävä kampanja, jossa va-
paaehtoiset jakavat siviilipalveluksesta ja 
totaalikieltäytymisestä kertovia ja asevel-
vollisuutta kritisoivia lentolehtisiä kutsun-
tapaikkojen edessä. Itse kutsunnoissa 
armeijan käymisen vaihtoehdoista ei tur-
han paljon kerrota. 

Kampanja järjestetään kaikilla paik-
kakunnilla, joilta löytyy kiinnostuneita va-
paaehtoisia sitä toteuttamaan. 

Kutsunnat alkavat elokuun puolivälis-
sä ja jatkuvat eri paikkakuntia kierrellen 
aina joulukuun puoleenväliin saakka. Suu-
rimmissa kaupungeissa kutsunnat kes-
tävät useita viikkoja, pienissä kunnissa 
vain yhden päivän ja muissa siltä väliltä. 
Tiedot oman paikkakuntasi kutsuntapai-
kasta ja -ajasta saat Aseistakieltäytyjälii-
tolta. 

Lennäkkien jakamisen voi useissa 
paikoissa hoitaa yksinkin, mutta helpom-
min homma sujuu, jos paikalla on kak-
si–kolme ihmistä. Kutsuntatilaisuudet 
alkavat useimmiten klo 9.00 aamulla 
(poikkeuksiakin on sillä, esim. pääkau-
punkiseudulla ne alkavat jo klo 8.00) ja 
lennäkkien jako tapahtuu kätevimmin 
ennen sitä. Paikalle kannattaa saapua 
n. 40 minuuttia aikaisemmin. Kutsun-
tatilaisuudet järjestetään aina arkisin, ei 
koskaan viikonloppuina.

Lisätietoja ja materiaalitilaukset: 
040-836 2786 
toimisto@akl-web.fi

KOKO SYKSYN!

JOKA
KUU!

alkaa
2.9.

27.10.
klo 12-19

30.11.
klo 19-23

5.11.

17.10.

15.10.
klo 18

5.10.
klo 19-23

HALUATKO JÄRJESTÄÄ 
ANTIMILITARISTISTA TOIMINTAA 
OMALLA PAIKKAKUNNALLASI?

Aseistakieltäytyjäliiton 
toimisto neuvoo mielellään 
toiminnan järjestämisessä 
tai paikallisryhmän 
perustamisessa! 

OTA YHTEYTTÄ: 
toimisto@akl-web.fi



YHTEYSTIEDOT
Aseistakieltäytyjäliitto
Rauhanasema
Veturitori 3
00520 Helsinki

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

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

LAKIAPUA
lakiasiainsihteeri Juha Keltti
040 563 8731, juha.keltti@akl-web.fi

TOIMINTARYHMÄT
AKL-Jyväskylä: jyvaskyla@akl-web.fi
AKL-Turku: turku@akl-web.fi

Oletko kiinnostunut AKL-toiminnasta omalla 
paikkakunnallasi? Ota yhteyttä toimistoon, 
niin neuvomme!

MUITA YHTEYSTIETOjA
War Resisters’ International
5 Caledonian Road,
London N1 9DY, Britain
info@wri-irg.org
http://www.wri-irg.org

LIITY jÄSENEKSI
Aseistakieltäytyjäliiton jäseniksi voivat liit-
tyä aseistakieltäytyjien lisäksi kaikki muut-
kin, jotka kannattavat liiton periaatteita. 
Perusjäsenmaksu on 10 euroa, alennettu 
maksu 5 euroa (palveluksessa oleville siva-
reille, totaalikieltäytyjille - joiden oikeuspro-
sessi on kesken - ja kaikille maksuvuonna 
22 vuotta tai vähemmän täyttäville). Tukijä-
senmaksu on 20 euroa.
Maksa jäsenmaksusi tilille FI87 8000 
1700 7505 41. Kirjoita viestiosaan nimesi 
ja yhteystietosi (kuten katuosoitteesi lehteä 
varten)! Jäsenmaksuun sisältyy neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvä Sivari&Totaali -lehti.

Aseistakieltäytyjäliitto on vuonna 
1974 perustettu nuorten rauhanjärjes-
tö. Sillä on kaksi roolia: toisaalta se toi-
mii aseistakieltäytyjien etujärjestönä, 
toisaalta se on kaikille avoin militaris-
min vastainen järjestö. Sen jäseneksi 
voivat littyä ja siinä toimia kaikki iästä 
tai sukupuolesta riippumatta.

AKL ei usko aseisiin perustuvaan 
turvallisuuteen. On väärä lähtökohta, 
että eri valtioiden ja niissä asuvien 
ihmisten intressit ovat vastakkaiset, 
että turvallisuus on turvallisuutta toi-
sia valtioita, toisia ihmisiä vastaan. 
Toisten ihmisten tappaminen tai siihen 
valmistautuminen ei luo suojaa todelli-
sia uhkia kuten ympäristöongelmia tai 
köyhyyttä vastaan. Pikemminkin sota 
ja asevarustelu pahentavat näitä on-
gelmia tuhlaamalla niiden ratkaisemi-
seen kipeästi tarvittavia taloudellisia 
ja inhimillisiä voimavaroja. Ihmiskunta 
voi ratkaista olemassaoloaan ja ko-
tiplaneettaansa uhkaavat vaarat vain 
toimimalla yhdessä.

Aseisiin perustuvan turvallisuuden 
sijasta AKL haluaa omalta pieneltä 
osaltaan olla rakentamassa maailmaa, 
jossa vallitsee todellinen turvallisuus. 
Turvallisuus, joka ei perustu aseisiin, 
vaan siihen, ettei kukaan enää tarvit-
se aseita. AKL:n toiminnan pohjana on 
kansainvälinen sodanvastustajien ju-
listus: ”Sota on rikos ihmiskuntaa 
vastaan. Siksi olen päättänyt olla 
tukematta minkäänlaista sotaa ja 
kamppailla sotien kaikkien syiden 
poistamiseksi”. AKL näkee sotien 
syinä ihmisten välisen epätasa-arvon 
ja todellisten vaikutusmahdollisuuksi-
en puutteen. Toisin sanoen se näkee 
sotien syynä rakenteellisen väkivallan, 
joka puolestaan luo väkivaltaisia ra-
kenteita - armeijoita. Paitsi että armei-
jat ovat tulosta rakenteellisesta väki-
vallasta, ne myös ylläpitävät sitä. Sen 
takia pidämmekin aseistakieltäytymis-
tä ja antimilitarista toimintaa tärkeänä 
osana taistelussa oikeudenmukaisem-
man maailman puolesta.

AKL toimii siviilipalveluksen kehit-
tämiseksi niin, että aseistakieltäytymi-
sestä tulee varteenotettava vaihtoeh-
to yhä useammalle asevelvolliselle, ja 
tukee totaalikieltäytymistä.




