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Pääkirjoitus
Tämä vuosi on ollut asevelvollisuuden 
kannalta melkeinpä myrskyistä aikaa. 
Nimien kerääminen asevelvollisuuden 
lakkauttamista ajamaan kansalais-
aloitekampanjaan jatkuu. Muualla on 
milloin huolestuttu armeijasta vapau-
tettavien määrän kasvusta, milloin 
meistä asevelvollisuuden alasajajista. 

Oman kortensa kekoon toi myös 
Varusmiesliitto. Se aloitti kampanjan 
kotiuttamisrahojen puolesta kehoit-
taen ihmisiä julkistamaan itsestään 
armeija-aikaisen kuvan sosiaalisessa 
mediassa. ”Armeija on velvollisuus, 
ei valinta,” Varusmiesliiton puheen-
johtaja ehti toteamaan Ilta-Sanomissa 
tempausta taustoittaessaan. 

Oikeasti vaihtoehtoja tietenkin 
riittää. Voihan armeijan sijasta mennä 
sivariin, tai kieltäytyä sirkuksesta ko-
konaan. Varusmiesliiton tavoitteena 
näyttää kuitenkin olevan niin kutsu-
tun maanpuolustushengen nostatus 
inttinostalgisoinnin avulla, eli suo-
meksi sanottuna asevelvollisuuden 
pönkittäminen.   

Sivarinsa tai varusmiespalveluk-
sensa suorittaneille maksettava ko-
tiuttamisraha itsessään olisi tietenkin 
hyvä uudistus, jota Aseistakieltäytyjä-
liittokin on kannattanut. Varusmies-
liitto vain käyttää sitä muiden pyrki-

mystensä tueksi. Tavoite ei myöskään 
näytä olevan sen lähempänä toteutu-
mistaan kuin aiemminkaan niiden 20 
vuoden aikana jona sitä on vaadittu. 

Armeija on velvollisuus -lohkaisu 
on muutenkin mielenkiintoinen tahol-
ta, joka samaan aikaan yrittää esiin-
tyä siviilipalvelusmiesten edunval-
vojana. Omaan silmääni se osoittaa, 
kuinka vakavissaan Varusmiesliitto 
sivariprojektissaan onkaan. Myös 
Aseistakieltäytyjäliiton järjestösihtee-
ri Kaj Raninen kirjoittaa kommentis-
saan, että äkillinen kiinnostus sivarei-
hin vaikuttaa olevan Varusmiesliitolle 
vain yksi lisäväline asevelvollisuuden 
ylläpitämiseen.

Aseistakieltäytyjien edunvalvon-
taa ja siviilipalveluksen kehittämistä 
luotaavan kommentin voit lukea tä-
män numeron sivulta 6.

Tuuli Vuori

Kulku Englantilaiseen ydinaselaitokseen 
estettiin kansainvälisin voimin. Mutta 
mikä sai suomalaiset käyttämään peu-
kalolukkoja? Lue sivuilta 10-11.
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Pieniä 
muutoksia 
siviilipalvelus-
lakiin
Parhaillaan eduskunnan käsittelyssä 
on siviilipalveluslain muutoshanke, 
jossa Lapinjärven siviilipalveluskes-
kus muutetaan osaksi valtion hallin-
toa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen 
alaisuudessa. Tähän astihan keskus 
on ollut Lapinjärven kunnan. Samas-
sa yhteydessä siviilipalveluslaista on 
tarkoitus poistaa sivarien ilmaismat-
kojen määrää koskevat rajoitukset, 
kuten ollaan tekemässä myös varus-
miesten osalta.

Aseistakieltäytyjäliitolla ei sinänsä 
ole huomautettavaaa näihin muutos-
hankkeisiin. Liitto pitää kuitenkin sel-
vänä, että YK:n ihmisoikeuskomitean 
kesällä antaman ratkaisun jälkeen si-
viilipalveluslakiin on tehtävä lähitule-
vaisuudessa suurempiakin muutoksia 
mm. palvelusajan osalta. Myös ilmais-
matkojen osalta tulee taata siviili- ja 
varusmiespalvelusta suorittavien yh-
denvertaisuus: muutama viikko sit-
ten tiedostusvälineissä oli esillä, että 
matkan kohdetta koskevat rajoitukset 
olisivat  poistumassa varusmiesten 
junamatkoilta. Mikäli näin tapahtuu, 
tulee vastaava muutos toteuttaa myös 
sivareiden kohdalla.

Sivareiden 
ilmaismatkojen 
määrän 
rajoitus poistuu
Siviilipalvelusmiesten ilmaismatkojen 
määrää koskeva rajoitus poistuu vuo-
denvaihteessa. Asia varmistui, kun 
eduskunta hyväksyi kyseisen lain-
muutoksen marraskuun puolivälissä. 
Matkan kohdepaikkakuntia koske-
va rajoitus jää kuitenkin ennalleen. 
Samalla siviilipalveluksen hallinto 
muuttuu niin, että sivarikeskus siir-
tyy Lapinjärven kunnalta Kaakkois-
Suomen ELY-keskuksen alaisuuteen. 
Tämä muutos ei juuri vaikuta sivaria 
suorittavien arkeen.

Asian käsittelyn yhteydessä edus-
kunnan työelämä- ja tasa-arvovalio-
kunta kiinnitti huomiota palveluspaik-
kojen määrään. Valiokunta ilmaisi 
pitävänsä tärkeänä, että sivaripaik-
kojen lisäämiseen kiinnitetään ”en-
tistä enemmän” huomiota ja velvoitti 
sivarikeskusta aktiivisuuteen asiassa. 
Se halusi myös, että palveluspaikkoja 
on tarjolla kaikkialla Suomessa, jotta 
sivareilla on mahdollisuus löytää pal-
veluspaikka läheltä kotiaan. Aseista-
kieltäytyjäliitto oli kuultavana valio-
kunnassa.

Eduskunta-
kysymys sivarin 
kestosta
Kansanedustaja Anna Kontula (vas) 
jätti perjantaina 22.11. kirjallisen 
eduskuntakysymyksen siviilipalveluk-
sen kestosta. ”Aikooko hallitus lyhentää 
siviilipalveluksen pituuden kansainvälis-
ten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisek-
si?”, Kontula kysyi.

YK:n ihmisoikeuskomitea totesi 
heinäkuussa antamassaan määräai-
kaisraportissa, että siviilipalveluksen 
kesto on edelleen syrjivä. Ihmisoike-
uskomitealla on kansalais- ja poliitti-
sia oikeuksia koskevan yleissopimuk-
sen tulkintavalta. Sopimus on Suomea 
sitova. Tästä huolimatta hallitus ei ole 
toistaiseksi ilmoittanut toimenpiteistä 
siviilipalveluksen lyhentämiseksi.

POHJOIS-KYPROKSEN PERUSTUSLAKITUOMIOISTUIN:

Aseistakieltäytyminen on perustuslain mukaista
Pohjois-Kyproksen perustuslakituo-
mioistuin antoi 10.10.2013 ratkaisun, 
jonka mukaan aseistakieltäytymis-
oikeus sisältyy maan perustuslakiin. 
Ratkaisu koski aseistakieltäytyjä Mu-
rat Kanatlin tapausta, joka on parhail-
laan sotilasoikeuden käsiteltävänä.

Kanatli julistautui aseistakiel-
täytyjäksi ideologisin perustein 
vuonna 2009, ja on sen jälkeen kiel-
täytynyt osallistumasta vuotuisiin so-
tilasharjoituksiin Pohjois-Kyproksella. 
14.6.2011 hänet kutsuttiin sotilasoi-
keuden eteen kieltäytymisen johdos-
ta. Lukuisten lykkäysten jälkeen so-
tilasoikeus päätti 8.11.2011 suostua 
Kanatlin vaatimukseen pyytää tapa-
uksesta perustuslakituomioistuimen 
lausunto sillä perusteella, että kerta-

usharjoituksiin velvoittavat pykälät 
ovat vastoin ajatuksen- ja ilmaisunva-
pautta ja sukupuolten tasa-arvoa kos-
kevia pykäliä.

Perustuslakituomioistuin viittasi 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
Armeniaa ja Turkkia koskeviin rat-
kaisuihin sekä Yhdistyneiden kansa-
kuntien ihmisoikeuskomitean Turkkia 
koskevaan ratkaisuun. Näissä ratkai-
suissa todettiin, että vaikkei aseista-
kieltäytymisoikeutta mainitakaan 
eksplisiittisesti Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksessa tai kansalais- ja poliitti-
sia oikeuksia koskevassa yleissopimuk-
sessa, sisältyy se silti syvään ja aitoon 
vakaumukseen perustuessaan ensin-
mainitun sopimuksen 9. artiklan ja jäl-
kimmäisen 18. artiklan suojan piiriin.

Pohjois-Kyproksen lainsäädäänön 
mukaan aseellisesta palveluksesta 
voidaan vapauttaa vain fyysiseen tai 
psyykkiseen terveyteen liittyvin pe-
rustein, eikä aseistakieltäytyjille ole 
tarjolla vaihtoehtoista palvelusta. 
Tuomioistuimen mukaan tämä ei ole 
yhdenmukainen perustuslain 23. ar-
tiklan turvaamien ajatuksen-, oman-
tunnon- ja uskonnonvapauden kans-
sa. Tuomioistuin totesi myös, että on 
lainsäätäjän tehtävä laatia aseistakiel-
täytymistä koskevat lait ja säädökset.

Kanatlin tapauksen käsittely jat-
kuu sotilastuomioistuimessa.

European Bureau for Conscientious 
Objection, 11.10.2013
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Aseistakieltäytyjä 
pakkovärvättiin Kolumbiassa 
– kasarmilla 45 päivää

Aseistakieltäytyjiä armahdettu 
Azerbaidzhanissa

Aseistakieltäytyjälle pitkä tuomio 
Turkmenistanissa

Molemmat tiedossa olleet vangitut 
azerbaidzhanilaiset aseistakieltäytyjät 
vapautettiin alkukesällä maassa toteu-
tetun yleisen armahduksen myötä. Ar-
mahduksella juhlittiin edesmenneen 
presidentti Heydar Alievin syntymän 
90-vuotisjuhlaa. Aseistakieltäytyjä 
Fakhraddin Mirzayev armahdettiin 
22. toukokuuta kahdeksan kuukau-
den vankeuden jälkeen ja Kamran 
Mirzayev 20. kesäkuuta kolmen kuu-
kauden jälkeen. Molemmat armahde-
tut ovat Jehovan todistajia.

Ei ole merkkejä, joiden mukaan 
armahdus vaikuttaisi aseistakieltäy-
tyjien kohteluun tulevaisuudessa. 
Aseistakieltäytyjät tuomot perustuvat 
Azerbaidzhanin rikoslain 321.1. ar-
tiklaan, jonka mukaan rauhan aikana 
palveluksesta poisjääville langetetaan 
enimmillään kahden vuoden vankeus-
rangaistus.

CO-Update, July-August 2013, No 80

20-vuotias Jehovan todistajiin kuu-
luva aseistakieltäytyjä Amirlan Tol-
kachev sai kesällä 18 kuukauden van-
keustuomion Turkmenistanissa.

Tuomio rikkoo kansalais- ja po-
liittisia oikeuksia koskevan yleisso-
pimuksen 18. artiklaa, joka takaa 
aseistakieltäytymisoikeuden. Turk-
menistan on sopimuksen osapuoli. 
YK:n ihmisoikeusneuvoston käsitel-
tyä Turkmenistanin tilannetta tämän 
vuoden huhtikuussa maan delegaatio 
lupasi syyskuuhun mennessä Turk-
menistanin vastauksen käsiteltyihin 

asioihin, joista yksi oli ”aseistakieltäy-
tyjien oikeuksien turvaaminen”. 

Viime kuukausien aikana aina-
kin 15 tuomionsa Seydin työleirillä 
suorittanutta aseistakieltäytyjää on 
valittanut tuomiosta ja leirin olosuh-
teista YK:n ihmisoikeuskomitealle. 
Raporttien mukaan aseistakieltäytyjiä 
on laitettu säännöllisesti eristysselliin 
ja muutama heistä pahoinpidelty. 
Tunnetaan ainakin yksi tapaus, jossa 
poliisi oli pidättänyt, uhkaillut ja pa-
hoinpidellyt erään valituksen tehneen 
omaisia.

Kolumbialainen aseistakieltäytyjä 
Juan Carlos Poveda Camaro joutui 
toukokuussa pakkovärväyksen (”bati-
da”) kohteeksi. Hänet vietiin Villavi-
cencion kaupungista armeijan kasar-
mille, jossa hän joutui viettämään 45 
päivää.

Jos pakkovärväysratsian kohteeksi 
joutunut mies ei kykene esittämään 
korttia, joka todistaa asepalveluksen 
suorittamisesta, hänet viedään tavalli-
sesti suoraan armeijan varuskuntaan. 
Käytännön ovat tuominneet YK:n 
mielivaltaisia pidätyksiä käsittelevä 

työryhmä, YK:n ihmisoikeuskomitea 
sekä Kolumbian perustuslakituomiois-
tuin, joka määräsi joulukuussa 2011, 
ettei armeija saa pakottaa ketään suo-
rittamaan asepalvelusta.

Näistä ratkaisuista huolimatta Ko-
lumbian aseistakieltäytyjäyhdistyksel-
lä on tietoa useista pakkovärväysrat-
sioista lokakuun 2012 ja toukokuun 
2013 väliseltä ajalta. Joukossa on 
tapauksia, joissa sotilasyksiköt ovat 
pakkovärvänneet laittomasti ihmisiä 
toiselta puolelta maata.
CO-Update, July-August 2013, No 80
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Varusmiesliitto alotti marraskuun 
alussa kansalaisaloitteen kotiuttamis-
rahan palauttamiseksi: kaikille varus-
mies- tai siviilipalvelusta vähintään 
45 vuorokautta suorittaneille mak-
settaisiin 200 euron kotiuttamisraha. 
Tätä kirjoittaessani aloite on kerännyt 
internetissä noin 450 kannattajaa ja 
paperilla järjestäjän mukaan 1200. 
Eduskunta ottaa aloitteen käsittelyyn-
sä, mikäli kannattajia kertyy kuuden 
kuukauden aikana vähintään 50000.

Aseistakieltäytyjäliitto toivottaa 
hankkeelle onnea, sillä kotiuttamisra-
han kaltainen etuus olisi ilman muuta 
hyödyllinen, vaikka se olisikin jär-
kevämpää maksaa asevelvollisuutta 
toimenpanevien hallinnonhaarojen 
eikä aloitteen mukaisesti sosiaali- ja 
terveysministeriön varoista. Onnea 
hommaan varmasti tarvitaankin, sillä 
Varusmiesliitto on halunnut kotiut-
tamisrahan palauttamista viimeiset 

tämään. Pohjimmiltaan asiassa on 
kysymys asevelvollisuuden tulevai-
suudesta. Se on noussut Suomessa en-
nennäkemättömän laajan keskustelun 
kohteeksi etenkin asevelvollisuudesta 
vapauttamisten voimakkaan yleistymi-
sen saaman mediahuomion sekä talven 
yli jatkuvan Ohi on -kampanjan myötä.

Kun armeija ei pysty eikä halua-
kaan kouluttaa kuin osan asevelvolli-
suusikäisistä miehistä, asevelvollisuus 
ei enää tosiasiassa koskekaan kaikkia 
miehiä, kuten tällä hetkellä on Suo-
messa. Tällöin järjestelmä kriisiytyy ja 
sen oikeutus alkaa mureta – ellei sitä 
pystytä pelastamaan lisäämällä armei-
jan ulkopuolella palvelevien määrää. 
Ja lopputulos on se, että aikaisemmin 
kaikkia siviilipalveluksen paranta-
mishankkeita jyrkästi vastustaneet 
ja sivarien määrän kasvua pelänneet 
tahot ovatkin alkaneet rivien välissä 
tai avoimesti pohtia mahdollisuut-

20 vuotta – ilman tuloksia. Vertailun 
vuoksi mainittakoon, että samalla 
ajanjaksolla AKL on saanut läpi mm. 
tavoitteensa valtion osallistumisesta 
sivareiden asumiskustannusten kor-
vaamiseen, mikä on parantanut si-
vareiden asumistilannetta ja lisännyt 
erilaisten pienten yhteisöjen mahdol-
lisuuksia tarjota palveluspaikkoja. 
Muiden siviilipalvelusmiesten talou-
dellisten etuuksien parantaminen taas 
on käytännössä mahdotonta, ellei pa-
rannuksia toteuteta myös varusmies-
ten osalta - ja varusmiesten kohdalla 
niitä on syystä tai toisesta toteutettu 
varsin niukasti.

Sen sijaan onnea ei voi toivottaa 
niille pyrkimyksille, joita Varusmies-
liitto yrittää edistää muun muassa 
koittamalla esiintyä kaikkien asevel-
vollisuutta suorittavien (ml. sivarien) 
edunvalvojana. Ja joita se kotiutta-
misrahakampanjallaankin pyrkii edis-
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ta luoda Suomeen vaikkapa Saksaa 
tai Itävaltaa muistuttava järjestelmä, 
jossa joku yhteiskunnan osa-alue on 
rakennettu suureksi osaksi siviilipal-
veluksen varaan. Tällöin sivari todella 
alkaa pönkittää asevelvollisuutta – ää-
rimmillään muodostuu sen ylläpitä-
misen tärkeimmäksi perusteeksi. Sak-
sassa asevelvollisuus lakkautettiinkin 
useita vuosia useimpien muiden man-
ner-Euroopan maiden jälkeen (2010) 
ja Itävallassa se on edelleen voimassa.

Varusmiesliiton pääsihteeri Jussi 
Mäkinen väittää järjestönsä Facebook-
sivulla julkaisemassaan kommentissa, 
ettei siviilipalveluksen kannattajia ole 
kiinnostanut palveluksen sisällöllinen 
kehittäminen. Väite on lähinnä koo-
minen. Nykyisen siviilipalvelusjär-
jestelmän keskeinen ominaispiirre – 
erilaisten palveluspaikkojen ja niiden 
tarjoamien tehtävien kirjo on laaja 
eikä sivareita ole pyritty keskittämään 
millekään tietylle alalle – on ollut ni-
men omaan Aseistakieltäyjäliiton ja 
muiden siviilipalvelusta todellisuu-
dessa kannattavien tahojen tavoite. 
Tämä malli kun tarjoaa mahdollisim-
man monelle sivarille mahdollisuuden 
päästä kykyjään ja taipumuksiaan vas-
taaviin tehtäviin, jolloin palveluksen 
hyöty sekä sitä suorittaville yksilöille 
että yhteiskunnalle lienee suurin.

AKL on edistänyt tätä tavoitettaan 
mm. ajamalla läpi yleishyödyllisten 
yksityisoikeudellisten yhteisöjen oi-
keuden ottaa sivareita käytännössä 
rajoituksetta sekä äsken mainitun val-
tion osallistumisen sivareiden asumis-
kustannuksiin. Näiden lisäksi AKL on 
tietysti onnistunut mm. saamaan pa-
rannuksia siviilipalveluksen kestoon 
(vaikka se edelleenkin on kohtuuton) 
ja toteuttamaan aseistakieltäytymis-
oikeuden tunnustamisen myös sodan 
aikana, monista pienemmistä asioista 
puhumattakaan.

Nykyinen järjestelmä ei ole hyvä 
– vapausrangaistuksilla sanktioituun 
pakolliseen ilmaistyöhön perustuva 
järjestelmä ei ole sitä koskaan – mutta 
lähtökohdiltaan kuitenkin paras mah-
dollinen. Asevelvollisuuden kannat-
tajien suuri ongelma sivarin suhteen 
onkin se, että AKL ja muut siviilipal-
veluksen puolustajat ovat onnistuneet 
tavoitteissaan liian hyvin: epäkohdista 
(joista pahin palvelusaika) huolimatta 
Suomessa on tällä hetkellä varsin toi-
miva siviilipalvelusjärjestelmä, joka ei 
kuitenkaan ole luonteeltaan sellainen, 
että se oikeuttaisi asevelvollisuusjär-
jestelmää.

Varusmiesliiton www-sivustolta 
löytyvä järjestön ”tavoiteohjelma” 
vuosille 2013-14 sisältää myös sivii-

lipalvelusta koskevan osan. Osa siitä 
toistaa muutama vuosi sitten julkais-
tun ”Siviilipalvelus 2020” -työryhmän 
muistion puheita siviilipalveluksen 
kehittämisestä ”yhteiskunnalle hyödyl-
liseksi voimavaraksi”. Ongelman tässä 
muodostaa se, ettei työryhmä ja vielä 
vähemmän Varumiesliitto paria asi-
aan tosiasiassa vaikuttamatonta viit-
tausta lukuunottamatta käytännössä 
kykene esittämään, miten se käytän-
nössä toteutettaisiin tai edes mitä se 
tarkoittaisi. Lisäksi ohjelmasta löytyy 
mm. AKL:lta lainattu vaatimus sivari-
hakemusten asianmukaisesta käsitte-
lystä armeijassa.

Yhdessä kohdassa Varusmiesliiton 
tavoitteet kuitenkin poikkeavat maini-
tusta työryhmämuistiosta: työryhmä 
halusi luopua tavoiteesta käyttää si-
viilipalvelusmiehiä erillisenä ryhmänä 
aseettomissa tehtävissä kriisina aika-
na, koska se selvitysten jälkeen todet-
tiin tarpeettomaksi. Varusmiesliiton 

mukaan kuitenkin sivarikoulutuksessa 
tulisi ”huomioida erityisesti poikkeus-
olojen vaateet” ja sivareista tulee krii-
sin aikana voida muodostaa ”tehokas, 
toimiva ryhmä”. Jokaisen asiasta mah-
dollisesti kiinnostuneen kannattaanee 
miettiä, millaiseksi siviilipalvelus ”ke-
hittyisi”, jos tällaista ohjelmaa oikeasti 
ruvettaisiin toteuttamaan.

Aseistakieltäytyjäliiton linja sivii-
lipalveluksen suhteen on puolestaan 
selkeä. Toimimme siviilipalveluksen 
parantamiseksi sen nykyisestä sisäl-
löstä lähtien siihen saakka, kun se ase-
velvollisuuden myötä lakkautetaan. 
Seuraava painopiste tässä työssä on 
sivarin lyhentäminen Suomen kan-
sainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden 
mukaiselle tasolle. Samaan aikaan jat-
kamme työtämme sen puolesta, että 
asevelvollisuuden vääjämätön loppu 
koittaa mahdollisimman pian ja ta-
pahtuu mahdollisimman kivuttomasti.

Kaj Raninen
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Helsingin vuoden 2013 Kutsuntakam-
panja alkoi tiistaina 22.10., samana 
päivänä kaupungin kutsuntojen kans-
sa.  Ensimmäisenä aamuna mukana 
oli 20-henkinen pellepataljoona, jon-
ka muodosti Helsingin Rhythms of 
Resistance -rumpuryhmä.

Rumpuja paukuttanut pellearmei-
ja piti paikalla omaa harjoitustaan 
reilun puolen tunnin ajan ennen kut-
suntojen alkua, kun kutsuntoihin mää-
rätyt nuoret asevelvolliset saapuivat 
paikalle. Klovnien esitys päättyi so-
talaitoksen todellisesta tarkoituksesta 
muistuttaneeseen ”joukkokuolemaan” 
kutsuntapaikan portailla. Tavallista 
meluisampi ja värikkäämpi kutsunta-
kampanjan avaus hymyilytti ohikulki-
joita. Joku huikkasi ”mun molemmat 
pojat on sivareita” ja vilkutti lentoleh-
tisiä jakaneille antimilitaristeille. 

Aseistakieltäytyjäliiton kutsun-
takampanja on jokavuotinen tapah-
tuma, jossa kutsuntoihin tuleville 
nuorille asevelvollisille jaetaan tietoa 
armeijan käymisen vaihtoehdoista. 
Vapaaehtoiset lentolehtisten jakajat 
toteuttavat kampanjaa vuosittain ym-
päri maata. Tämän vuoden kutsunta-
kampanjan yhteydessä kerätään myös 
allekirjoituksia Ohi on -kansalaisaloit-
teeseen, joka ehdottaa asevelvollisuu-
den lakkauttamista.
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Asevelvollisuuden tulevaisuudesta 
käytävä keskustelu on vilkastunut 
voimakkaasti kuluvan vuoden aikana. 
Ensin keväällä ja kesällä palvelukses-
ta vapautettavien määrän kasvu nousi 
useiden lehtijuttujen aiheeksi - ikään-
kuin yhtäkkiä havahduttiin siihen, 
että vähintään kolmasosa asevelvol-
lisuusikään tulevista miehistä ei enää 
käy armeijaa.

Armeija reagoi keskusteluun esit-
telemällä lukuja, joiden mukaan nyt 
30 vuotta täyttäneistä ikäluokista, joi-
den velvollisuus suorittaa palvelusta 
rauhan aikana on päättynyt, noin 77-
78% oli yhä käynyt armeijan. Tämä 
pitääkin sinänsä paikkansa, mutta ker-
too lähinnä kymmenisen vuotta sit-
ten vallinneesta tilanteesta. Valtaosa 
1980-luvun alussa syntyneistä suorit-
ti palveluksensa jo viime vuosikym-
menen alkupuolella, jolloin armeijan 
käyvien osuus vielä oli huomattavas-
ti nykyistä korkeampi. Tällä hetkellä 
asevelvollisuusikään tulevien 1990-lu-
vun alussa syntyneiden kohdalla luvut 
näyttävät aivan toisenlaisilta.

Kun Ohi on -kansalaisaloitekam-
panja asevelvollisuuden lakkauttami-
seksi käynnistyi varsin runsaan me-
diahuomion siivittämänä syyskuun 
alussa, olikin mitta jo täynnä. Ensin 

voimakkain merkki - armeijapalveluk-
sen suorittavien määrän väheneminen 
- on viime kädessä seurausta vapautus-
perusteiden aikaisempaa löyhemmästä 
soveltamisesta. Niiden soveltamisesta 
päättää armeija itse, vaikka kehityk-
seen ovat toki vaikuttaneet muutkin 
seikat: armeijan käymiseen pakottavat 
sosiaaliset paineet ovat nykyisin aikai-
sempaa vähäisempiä, ja yhä suurempi 
osa nuorista kyseenalaistaa asevelvol-
lisuuden mielekkyyden.

Ehkä suurin uhka ei tulekaan 
muutoksesta itsestään, vaan siinä että 
nyt siitä puhutaan. Armeija on itse 
ollut mukana ajamassa alas yleistä 
asevelvollisuutta, mutta se on halun-
nut tämän prosessin toteutuvan omil-
la ehdoillaan hiljaisuudessa ja vailla 
kriittistä keskustelua. Tämä asetelma 
on murtunut vuoden 2013 aikana, 
eikä palaa enää ennalleen.

Tätä kirjoitettaessa Ohi on -kansa-
laisaloitteeseen on kerätty allekirjoi-
tuksia noin puolitoista kuukautta, ja 
eduskuntakäsittelyyn vaadittavan 50 
000 allekirjoituksen tavoite vaikuttaa 
melko vaikealta saavuttaa. Kansalais-
aloitteen kohtalosta riippumatta kes-
kustelu asevelvollisuudesta tulee kui-
tenkin jatkumaan.

Kaj Raninen

Asevelvollisuuden tulevaisuudesta voimakkain merkki - armeijapalveluk-lehtien yleisönosastot täyttyivät mie-
lipide- ja kolumnipalstoilla asevelvol-
lisuutta puolustaneiden upseerien kir-
joituksista. Primitiivisin reaktio tuli 
kuitenkin yksityiseltä puolelta, kun 
Aliupseeriliiton puheenjohtaja Petteri 
Leino julkaisi järjestönsä nettisivulla 
5.9. kannanoton otsikolla ”Nakertajat 
liikkeellä”. Samaan aikaan sekä nat-
si- että stalinkorttia viuhutellen Leino 
toivottaa Aseistakieltäytyjäliiton ja 
muut aloitteen takana olevat järjestöt 
Suomenlahden saarille ”merimetson 
jätöksiä keräämään” ja julistaa, että 
”pasifi stisten hankkeiden valmistelu ja 
levittäminen” tulisi estää lainsäädän-
nöllisin toimenpitein.

Ilmeisesti siis maanpuolustuspiiri-
en silmissä mikään ei ole muuttunut, 
vaan miesten yleinen asevelvollisuus 
on edelleen pyhä lehmä, jonka kaiken-
lainen arvostelu synnyttää voimakkaan 
vastareaktion. Monet maanpuolustus-
henkiset ihmiset varmasti näin ajat-
televatkin, mutta tämä on silti tuskin 
koko kuva. Täytyy muistaa, että ylei-
sen asevelvollisuuden rappeutumisen 

Ohi on -kansalaisaloitekampanja ase-
velvollisuuden lakkauttamiseksi käyn-
nistyi syyskuun alussa. Kampanjan 
takana on kymmenkunta kansalaisjär-
jestöä sekä joukko yksityishenkilöitä, 
joita yhdistää käsitys siitä, että asevel-
vollisuusjärjestelmä tulisi lakkauttaa. 
Sen sijaan siitä, mitä asevelvollisuuden 
tilalle tulisi luoda, ei ole - eikä ole tar-
koituskaan olla - yksimielisyyttä. Osa 
(kuten Aseistakieltäytyjäliitto) haluaa 
lakkauttaa armeijan kokonaan, jotkut 
haluavat siirtyä vapaaehtoisuuteen 
perustuvan malliin ja jotkut selkästi 
ammattiarmeijaan. Tämän takia kam-
panjalla ei olekaan mitään yhteistä 
kantaa siihen, mitä asevelvollisuuden 
tilalle tulisi tuoda - vai tulisiko mitään.

Aseistakieltäytyjäliitto tukee kan-
salaisaloitekampanjaa, koska näkee 
asevelvollisuuden tarpeettomana, 
epätasa-arvoisena ja yhteiskuntaa mi-
litarisoivana instituutiona. Se ei ole 
myöskään minkäänlainen vaihtoehto 
NATO:lle ja sotilaalliselle liittoutu-
miselle. AKL haluaa tuoda kansa-
laisaloitteen kautta julki myös omaa 
antimilitaristista vaihtoehtoaan: nyky-
muotoisen armeijan alasajamista.

Aseistakieltäytyjäliitto kehottaakin 
kaikkia asevelvollisuutta vastustavia 
allekirjoittamaan Ohi on -aloitteen. 
Sen voi tehdä internetissä osoitteessa 
https://www.kansalaisaloite.fi /fi /aloi-
te/468 tai allekirjoittamalla paperisen 
kannatuslomakkeen. Jälkimmäisiä saa 
Aseistakieltäytyjäliiton toimistosta.

Ehkä suurin uhka ei tulekaan 
muutoksesta itsestään, vaan 
siitä että nyt siitä puhutaan.
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On varhainen maanantaiaamu 
2.9. Burgfi eldin kylän laidalla 
Englannin Berkshiressä. 
Neljän Suomesta Englantiin 
matkanneen aktivistin 
ryhmä on juuri heittäytynyt 
keskelle yhteen Iso-Britannian 
tärkeimmistä ydinaselaitoksista 
johtavaa tietä ja lukittautunut 
toisiinsa peukalolukoilla.

Yön jäljiltä vielä viileä aamu täyttyy hä-
linästä kun lähimmät tietä vartioineet 
poliisit kiirehtivät paikalle, valokuvaa-
jien kamerat napsuvat ja ydinaselai-
tokseen pyrkineet autot joutuvat akti-
vistien pysäyttämäksi. Pian paikalle on 
kerääntynyt usean kymmenen poliisin 
joukko, muutamia toimittajia sekä ak-
tivistien tukihenkilöitä. Joku huutaa 
muidenkin laitokseen johtavien teiden 
olevan nyt suljettuja ja siten blokkauk-
sen onnistuneen. Poliisit tuskastelevat 
ja pyörittävät peukaloitaan odottaes-
saan lukitusten purkamiseen erikois-
tunutta ryhmää paikalle. 

Tätä hetkeä edelsi kuitenkin usean 
päivän intensiivinen valmistautumi-
nen. Läheisryhmän muodostaminen, 
yhteisistä pelisäännöistä päättäminen 
ja lukittautumisen harjoittelu eivät 
tapahdu itsestään. Blokkauksen suun-
nittelu, eri vaiheiden harkitseminen, 
blokkauspaikan valinta ja koordinoin-

ti yhdessä muiden ryhmien kanssa 
vaativat tuntien kokoustamista. 

Ja siltikään, kaikki ei tapahtunut 
ongelmitta. Vielä viittä tuntia ennen 
yllä kuvattua hetkeä Suomesta mat-
kannut läheisryhmä istui vajaan ki-
lometrin etäisyydellä keskellä öistä 
peltomaisemaa kiroilemassa huonoa 
tuuriaan. Huolellisesta suunnittelus-
ta huolimatta virkavalta oli onnistu-
nut löytämään pellolla sijainneesta 
kätköstä ryhmän välineikseen kaa-
vailemat lukittautumisputket. Kai-
keksi onneksi rauhanaktivistiemme 
jokseenkin spontaani B-suunnitelma 
onnistui kuin onnistuikin, ja raskaita 
lukittautumisputkia hennommat ja 
helpommin kätkettävät, myös monien 
seksikauppojen valikoimista löytyvät 
peukalolukot lopulta mahdollistivat 
tien tehokkaan sulkemisen. 

KANSAINVÄLISTÄ VASTARINTAA

Action AWE -kampanjan osana jär-
jestetty kansainvälinen ydinaseiden 
vastainen protestileiri huipentui toi-
mintapäivään, jossa rauhanaktivistit 
sulkivat Burgfi eldin ydinaselaitokseen 
johtavat tiet päiväksi. Aivan ydinase-
laitoksen kupeeseen perustettuun 
protestileriin matkasi ihmisiä ympäri 
Eurooppaa ja jopa Euroopan ulkopuo-
lelta: esimerkiksi Belgiasta Vredesaktie

/Agér pour la Paix sisarjärjestöjen 
organisoimana sekä Espanjasta Alter-
nativa Antimilitarista – MOC:n kutsu-
mana. Suomesta Aseistakieltäytyjälii-
ton bussilla matkustanut 12 hengen 
delegaatio sai espanjalaisten ja belgia-
laisten lisäksi seurakseen rauhanak-
tivisteja muun muassa Skotlannista, 
Ranskasta, Hollannista, Saksasta ja 
Argentiinasta.

Lähes pari viikkoa kestäneen, 
parhaimmillaan yli sata aktivistia 
majoittaneen protestileirin olemassa-
olo ei todellakaan jäänyt Englannin 
poliisilta huomaamatta. Leirissä ma-
joittuneet saivat tottua ympäri vuoro-
kauden leirin vieressä päivystäviin po-
liiseihin, öisiin poliisipartioihin leirin 
läpi ja leiriin saapuvien tai sieltä pois-
tuvien ihmisten kontrollointiin sekä 
paikalle pyrkivien ajoneuvojen py-
säyttämiseen lähes kilometrin päähän 
leiristä. Virkavalta pyrki julistamaan 
leirin laittomaksi järjestyssääntöjen 
nojalla, mikä oli paikallisten aktivis-
tien mielestä vähintään kyseenalaista. 
Tällä laittomaksi julistamisella perus-
teltiin monien paikalle saapuneiden 
pakottamista henkilöllisyystietojen 
luovuttamiseen viranomaisille. Tätä 
laittomaksi julistamista kuitenkin 
käytettiin syynä pakottaa monet pai-
kalle saapuneista ilmoittamaan henki-
lötietonsa virkavallalle. 

Kaikki laitokseen johtavat 
tiet olivat suljettuina 
puolisentoista tuntia.
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Tiukasta virkamieskontrollista 

huolimatta leirin elämä sujui vakaasti 
ja rauhallisesti, eivätkä rauhanakti-
vistit turhia poliisin kontrollista huo-
lestuneet. On kuitenkin aina tärkeää 
huomata kuinka paljon resursseja ja 
kyseenalaisia keinoja virkavalta on 
valmis käyttämään jopa täysin rau-
hanomaisen mielenilmauksen kont-
rolliin ja ihmisten pelotteluun. 

MIELENOSOITTAJIA MONESSA 
POLVESSA

Action AWE protestileiri ja toimintapäi-
vä asettuvat osaksi Britannian ydinasei-
den vastaisen kansanliikkeen pitkää 
perinnettä, jonka juuret ovat saarival-
tion ydinaseen syntyvuosissa 50-luvul-
la. Leirin ja toimintapäivän johtavana 
periaatteena toimi väkivallaton suora 
toiminta. Toimintapäivän välittömänä 
tavoitteena oli ydinaselaitokseen joh-
tavien teiden sulkeminen koko päivän 
ajaksi ja siten paineen lisääminen Bri-
tannian ydinaseohjelmaa kohtaan. 

Pitkä väkivallattoman suoran toi-
minnan perinne näkyi myös leirin ja 
toimintapäivän osallistujien ikäjakau-
massa. Toisin kuin vastaavissa tapah-
tumissa Suomessa, mukana oli paljon 
ihmisiä jotka ovat osallistuneet ydin-
aseiden vastaiseen toimintaan jo kym-
meniä vuosia, mutta myös nuorempia 
aktivisteja. Kaiken kaikkiaan toimin-
ta, jossa oli mukana laaja leikkaus eri 
ikäpolvien rauhanaktivisteja, oli vir-
kistävää vaihtelua usein nuorempaan 
polveen painottuville tapahtumille.

Itse toimintapäivä alkoi viran-
omaisille ilmoitettua kello seitsemää 
aikaisemmin usean aktivistiryhmän 
siirtyessä metsien ja peltojen suojissa 
tukikohtaan johtaville teille aloitta-
maan blokkauksen. Jo kello kuuden 
aikoihin aamulla oli kolme neljästä 
tukikohtaan johtavasta tiestä putkilla 
toisiinsa lukittautuneiden aktivistien 
sulkemia. Tilanteen yllättämä virka-
valta ohjasi kuitenkin pian laitokseen 

pyrkivän liikenteen viimeiselle auki 
jääneelle tielle. Tämä viimeinenkin 
tie suljettiin lopulta kello seitsemän 
aikoihin Suomesta matkanneiden ak-
tivistien sulkiessa laitoksen pääpor-
teille johtavan tien.

Aamupäivän aikana virkavalta sai 
suurimman osan tiesuluista purettua 
lukitusten avaamiseen erikoistuneen 
poliisiryhmän kovan työskentelyn jäl-
keen. Kaikki laitokseen johtavat tiet 
olivat kuitenkin suljettuina puolisen-
toista tuntia, ja keskeisin laitoksen 
pääporteille johtava tie pysyi espan-
jankielisen läheisryhmän sulkemana 
jopa 14 tuntia ennen kuin aktivistit 
julistivat tapahtumat päättyneeksi. 

ONNISTUNUT ESIMERKKI 
KANSAINVÄLISESTÄ TOIMINNASTA

Tapahtuman aikana kiinniotettiin yh-
teensä 25 aktivistia, joiden joukossa 
oli kuusi Suomesta matkaan lähtenyt-
tä. Suomesta matkannut läheisryhmä 
otettiinkin kokonaisuudessaan kiin-
ni lakitarkkailijaa lukuun ottamatta. 
Kiinniotetut kuljetettiin läheiselle 
poliisiasemalle, josta heidät kuuden 
tunnin putkassa istumisen jälkeen va-
pautettiin virallisen varoituksen kera.  

Tapahtumaa organisoineen Acti-
on AWE kampanjan aktiivi Andreas 
Speck riemuitsi toimintapäivän on-
nistuneen: ”Tämä tapahtuma on on-
nistunut esimerkki kansainvälisestä toi-
minnasta. Trident-ydinasejärjestelmän 
uusiminen ei ole vain Britannian asia, 
vaan NATO:n yhteisten ydinaseiden lin-
jauksen myötä Ison-Britannian Trident-
ydinohjukset ovat de facto Euroopan 
ydinaseita. Liityimme yhteen vastustaak-
semme uusia ydinaseita euroopassa, ja 
täydellisen ydinaseriisunnan puolesta.” 

Tapahtumaan osallistuneena ak-
tivistina voin vain yhtyä Speckin sa-
noihin. Kokemus siitä että voit omalla 
kehollasi yhdessä muiden kanssa sul-
kea yhden maailman tärkeimmistä 
ydinaseiden valmistus- ja suunnitte-
lulaitoksista edes yhden päivän ajaksi 
on voimakas, ja antaa toivoa kamp-
pailussa ydinaseettoman maailman 
puolesta. Jokainen tunti, jolla uusien 
joukkotuhoaseiden valmistus viiväs-
tyy, on tärkeä. Mutta sitäkin merkit-
tävämpää on tunto siitä, että asia ei 
ole meistä riippumaton. Me kaikki 
pystymme vaikuttamaan siihen.

Samuli Lähteenaho

Leirissä majoittuneet saivat 
tottua ympäri vuorokauden leirin 
vieressä päivystäviin poliiseihin, 
öisiin poliisipartioihin leirin läpi 

ja leiriin saapuvien tai sieltä 
poistuvien ihmisten kontrollointiin.

kuva: War Resisters’ International
muut aukeaman kuvat: Jasper Armanto
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Elo- ja syyskuun vaihteessa Burghfiel-
din ydinaselaitoksen kupeessa Etelä-
Englannissa järjestetty toimintaleiri ja 
blokkaus olivat osa alkuvuonna käyn-
nistynyttä Action AWE -kampanjaa, 
joka vastustaa Britannian ydinaseva-
rustelua. Tällä hetkellä käytössä ole-
va strategisilla ydinohjuksilla varus-
tettu Trident-sukellusvenejärjestelmä 
vanhenee ensi vuosikymmenellä. 
Britannian parlamentti teki työvä-
enpuolueen hallituksen esityksestä 
periaatepäätöksen sen korvaamisesta 
jo vuonna 2007, mutta lokakuussa 
2010 nykyinen hallitus päätti lykätä 
asiaa koskevien erimielisyyksien takia 
lopullisen päätöksen vuoteen 2016. 
Action AWE -kampanjaa on tarkoitus 
jatkaa päätökseen saakka.

Readingin kaupungin kupessa si-
jaitseva Burghfield ja parin kymmenen 
kilometrin päässä oleva Aldermaston 
ovat laitoksia, joissa Britannian ydin-
aseet suunnitellaan, valmistetaan, yl-
läpidetään ja huolletaan. Ydinaselai-
vaston kotisatama taas on Skotlannin 
Faslanessa, muutaman kymmenen 
kilometrin päässä maan suurimmas-
ta kaupungista Glasgowsta. Monien 
mielipidetiedustelujen mukaan enem-
mistö Briteistä vastustaa vastustaa 
ydinaseita, mutta erityisen suurta 
vastustus on Skotlannissa. Skotlannin 
itsenäisyyttä ajava kansallispuolue 
(SNP) on luvannut poistaa ydinaseet 
Faslanesta, mikäli voittaa ensi vuon-
na järjestettävän kansanäänestyksen 
Skotlannin itsenäistymisestä.     

Aseistakieltäytyjäliiton osallis-
tuminen toimintaleirille oli jatketta 
jo 1990-luvun lopulla käynnisty-

neelle yhteistyölle eurooppalaisen 
antimilitaristisen kansalaistottele-
mattomuusverkoston kanssa. Reilun 
vuosikymmenen aikana suomalaiset 
antimilitaristit ovat osallistuneet so-
danvastaisiin kansalaistottelematto-
muustapahtumiin Englannin lisäksi 
Skotlannissa, Belgiassa, Norjassa, 
Ruotsissa ja Ranskassa.

Osallistumisten myötä olemme 
päässeet todistamaan läheltä myös 
väkivallattoman kansalaistottele-
mattomuuden tehoa: Skotlannissa 
ydinaseista on tullut olennainen pai-
kallisen politiikan puheenaihe, ja Bel-
giassa viime vuosikymmenen Bombs-
potting-liike nosti USA:n ydinaseiden 
sijoittamisen Eurooppaan laajasti 
esille. Suomalaisosallistumisen avul-
la tapahtumille on saatu huomiota 
myös Suomessa, mikä on varmastikin 
paikallaan: Suomen NATO:n kanssa 
tekemän sotilasyhteistyön koko ajan 
lisääntyessä ovat NATO:n sotilaallisiin 
strategioihin olennaisesti sisältyvät, 
koko maailmaa uhkaavat ydinaseet 
varmasti myös Suomessa asuvien asia.

Lähes kaikkien aikaisempien reis-
sujen tapaan tämänvuotinen matka 
Burghfieldiin oli onnistunut valitetta-
van niukaksi jääneestä osanottajamää-
rästään huolimatta. Ydinaselaitoksen 
blokkaus onnistui suunnitelmien mu-
kaan, ellei jopa paremmin, ja suo-
malaiset antimilitaristit palasivatkin 
kotiin tyytyväisinä näkemäänsä ja 
kokemaansa. Jatkoa siis seuraa, yksi 
mahdollisuus sille voisi olla War Starts 
Here -leiri Saksassa kesällä 2014.

Kaj Raninenkuva: Jasper Armanto
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Kutsuntakampanja on joka vuosi kut-
suntojen aikana järjestettävä kampanja, 
jossa vapaaehtoiset jakavat siviilipal-
veluksesta ja totaalikieltäytymisestä 
kertovia ja asevelvollisuutta kritisoivia 
lentolehtisiä kutsuntapaikkojen edessä. 
Itse kutsunnoissa armeijan käymisen 
vaihtoehdoista ei turhan paljon kerrota. 
Tänä vuonna lentolehtisten lisäksi voi-
daan jakaa asevelvollisuuden lopetusta 
ehdottavan kansalaisaloitteen allekirjoi-
tuslomakkeita.

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 hel-
pommin homma sujuu, jos paikalla on 
kahdesta kolmeen ihmistä. Kutsuntati-
laisuudet alkavat useimmiten klo 9.00 
aamulla (poikkeuksiakin on sillä, esim. 
pääkaupunkiseudulla ne alkavat jo klo 
8.00) ja lennäkkien jako tapahtuu käte-
vimmin ennen sitä. Paikalle kannattaa 
saapua n. 40 minuuttia aikaisemmin. 
Kutsuntatilaisuudet järjestetään aina ar-
kisin, ei koskaan viikonloppuina.

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

 
 

Kansalaisaloite asevelvollisuuden lak-
kauttamiseksi aloittinimien keräämisen 
maanantaina 2.9.2013. Aseistakieltäy-
tyjäliitto tukee aloitetta. 

Jotta aloite pääsee eduskunnan kä-
siteltäväksi, on sen kerättävä vähintään 
50 000 kannatusilmoitusta kuudessa 
kuukaudessa. Voita osallistua kampan-
jaan allekirjoittamala aloitteen kanna-
tusilmoituksen, levittämällä tietoa siitä 
tai keräämällä nimiä paperisiin kanna-
tusilmoituksiin. 

Allekirjoitusten keräämistä varten 
voit tilata lomakkeita muun muassa 
Aseistakieltäytyjäliiton toimistosta: toi-
misto@akl-web.fi. 

Jos haluat osallistua kampanjaan 
tai saada lisätietoja, ota yhteyttä: 
info(a)ohion.fi.

Katso myös: ohion.fi

  
 

AKL:n Tampereen paikallisryhmä ko-
koontuu Hirvitalolla (Hirvikatu 10) tiistai-
na 10.12. klo 17 eteenpäin. 

Tervetuloa!

  
 

Aseistakieltäytyjäliiton toimistolla Hel-
singin Rauhanasemalla talkoillaan pää-
sääntöisesti joka kuun kolmas keskiviik-
ko klo 17-20. Ohjelmassa on kulloinkin 
ajankohtaista tekemistä rintamerkkien 
teosta postitukseen. Mukaan ovat terve-
tulleita sekä ensikertalaiset että vanhat 
kävijät! 

Loppuvuoden viimeinen talkoopäivä 
on alustavasti 18.12. 

Lisätietoja ja varmistuksen talkoiden to-
teutumisesta löydät Aseistakieltäytyjälii-
ton nettisivuilta tai sähköpostitse: 
toimisto@akl-web.fi

HALUATKO JÄRJESTÄÄ 
ANTIMILITARISTISTA TOIMINTAA 
OMALLA PAIKKAKUNNALLASI?

Aseistakieltäytyjäliiton 
toimisto neuvoo mielellään 
toiminnan järjestämisessä 
tai paikallisryhmän 
perustamisessa! 

OTA YHTEYTTÄ: 
toimisto@akl-web.fi

KOKO SYKSYN!
18.12.

10.12.

KOKO SYKSYN!
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Asevelvollisuuslaki vuonna 
1922 hyväksyttiin yhden 
äänen enemmistöllä. 
Seuraavat kymmenen 
vuotta ennen vuoden 
1931 siviilipalveluslakia 
asevelvollisuudesta ja 
aseistakieltäytymisoikeudesta 
käytiin laajaa yhteiskunnallista 
keskustelua. Puheenvuorot 
1920-luvulla heijastelivat 
sisällissodan jälkeisiä 
ristiriitoja, mutta myös 
yhteiskunnan muutosta 
sotien välisenä aikana 
maanviljelyksellä elävästä 
kyläyhteisöstä kohti 
modernia oikeusvaltiota. 

1920-luvun loppupuoliskolla itsenäi-
syysaktivistien, suojeluskuntavaikut-
tajien ja jääkäriliikkeen organisoijien 
perustamassa maanpuolustuslehdes-
sä Sanassa ja Miekassa pasifisteja ja 
aseistakieltäytyjiä syytettiin poliitti-
sesti epäluotettaviksi kansalaisiksi, 
moraalittomiksi ihmisiksi ja huonoiksi 
miehiksi. Heidät tuomittiin yhteisestä 
hyvästä piittaamattomiksi egoisteiksi, 
typeryytensä johdosta kommunistisen 
propagandan harhaan johtamiksi ja 
ääritapauksissa mielisairaiksi. Sanas-
sa ja Miekassa pasifistiset aseistakiel-
täytyjät suljettiin kansakunnan ja nor-
maaliuden reunamille.

Sisällissodan jälkeen asevelvolli-
suuden suorittaminen sai uudenlaisia 
poliittisia merkityksiä. Asevelvollisuus 
tuli merkitsemään esivallan kunnioit-
tamista ja samastumista sisällissodan 
voittajien määrittämään kansakun-
taan. Asevelvollisuus liitettiin entistä 
kiinteämmin kansalaisuuteen ja se 
vaikutti kulttuurisiin käsityksiin mie-
hisyydestä ja väkivallasta. Toisaalta 
asevelvollisuuslaitos myös ammensi 
oikeutustaan näistä käsityksistä.

Vuonna 1925 ensimmäisen kerran 
ilmestyneessä Suomen Rauhanliiton 
Rauhaa Kohti -lehdessä kuitenkin 
vastattiin näihin syytöksiin. Lehdessä 
puolustettiin kiivaasti aseistakieltäy-
tyjien ja pasifistien kansalaisuutta ja 
moraalisuutta.

Rauhanliiton puheenjohtaja Felix 
Iversen totesi Rauhaa Kohti -lehden 
teksteissä, että jos uusi itsenäinen 
Suomi halusi elää länsimaisena demo-
kraattisena oikeusvaltiona, sen tulisi 
tunnustaa aseistakieltäytyjät täysival-
taisina kansalaisina. Aseistakieltäyty-
jätkin olivat moraaliseen harkintaan 
kykeneviä yksilöitä, ja siis oikeutettu-
ja osallistumaan keskusteluun kansa-
kunnan identiteetistä ja tulevaisuuden 
suunnasta.

Rauhanliiton lehdessä käytännös-
sä mitätöitiin vuoden 1918 taistelu-
jen merkitys minkäänlaisessa posi-
tiivisessa mielessä. Tätä oli monien 
puoluekannasta riippumatta hankala 
hyväksyä, sillä sisällissodan jälkei-
sessä tilanteessa sekä sodan voittajat 
että häviäjät rakensivat kansallista 
ja omaa identiteettiään sodan muis-
toilla. Kun rauhanliikkeessä käytiin 
kamppailua asevelvollisuuslakia ja 
asevelvollisuusinstituutioita vastaan, 
käytiin keskustelua erityisesti sisällis-
sodan voittajien, mutta myös sen hä-
viäjien arvojen ja arvostusten kanssa.

Pasifismia vastaan hyökättiin sekä 
oikealla että vasemmalla sisällissodan 
uhrien pyhittämisellä, muistoilla so-
dan sankareista ja marttyyreista. Felix 
Iversenin keskeinen sanoma Rauhaa 
Kohti -lehdessä 1920-luvulla oli, että 
kansakunnan itsenäisyys, historia ja 
yhteisön jäsenten keskinäinen arvos-
tus ja yhteydentunto ei modernissa 
oikeusvaltiossa voinut rakentua tu-
leviakin sukupolvia velvoittavan vä-
kivallan ja uhrikuoleman muistolle. 
Kansakunnan yhtenäisyyden tunnon 
täytyi sen sijaan syntyä ihmisoikeuk-
sien kunnioituksesta ja kristillisestä 
rakkaudesta.

Iversenille juuri pasifistinen aseis-
takieltäytyjä, pikemminkin kuin kan-
sakunnan tai yhteiskuntaluokan puo-
lesta taisteleva sotilas, oli modernin, 
itsenäisen suomalaisen ja demokraat-
tisen yhteiskunnan ihannekansalai-
nen.

SOTA JA UHRAUTUVA KANSALAISUUS

Sanassa ja Miekassa lehden päätoimit-
taja Elmo Kaila kirjoitti ensimmäises-
sä maailmansodassa ja sisällissodassa 
taistelleista jääkäreistä vuonna 1926:
Jos heidän tekonsa ovat tuomittavia ja 
pahoja, ovat tietysti myöskin tekojen vai-
kutteet ja seuraukset.
Vaikutteet: isänmaanrakkaus, altis, 
itsensäkieltävä uhrautuvaisuus, vapaa-
ehtoinen alistuminen mitä suurimpiin 
kärsimyksiin – ei itsensä, vaan toisten, 
kokonaisuuden, kansakunnan ja sen toi-
minnan hyväksi. Nämä olivat ne voimat, 
jotka panivat vapaustaistelijat liikkeelle.
Ja seuraukset: vapaa Suomi.1 

Elmo Kaila oli yksi niistä itsenäi-
syysaktivisteista, jotka ensimmäisen 
ja toisen maailmansodan välisenä ai-
kana rakensivat jääkäreistä myyttisiä, 
palavasti isänmaataan rakastavia ja 
sen puolesta uhrautuvia sankarihah-
moja. Sanan ja Miekan sivuilla Kaila 
kertoi tarinaa sortavasta Venäjästä ja 
itsenäisyyden tiellä seisovien vanho-
jen suomalaisten myöntyväisyysmies-

ten passiivisuudesta. Nuoret jääkärit 
matkasivat kodin rajojen taakse ja 
siellä kokemiensa kärsimysten vahvis-
tamina palasivat taistelemaan sorta-
jaa vastaan.

Kaila oli varannut tarinassa roolin 
itselleenkin ja tästä kumpusi se var-
muus, kiihko ja vetovoima millä hän 
toimi, puhui ja kirjoitti. Kaila oli ol-
lut mukana järjestelemässä jääkärien 
etappiteitä ja salakuljettamassa aseita 
Suomeen. Vuoden 1918 jälkeen hän 
jatkoi toimintaansa suojeluskunnissa, 
Akateemisessa Karjala -Seurassa ja sa-
lavihkaisissa Vihan Veljissä.

Myös urheilumiehenä tunnettu 
Lauri ”Tahko” Pihkala kirjoitti Sanassa 
ja Miekassa uhrautumisen tärkeydestä 
kansakunnan synnylle. Sodan väkival-
lasta ei saanut antaa epärealistista ja 
turhan kaunisteltua kuvaa. Lapsille 
ja nuorille täytyi opettaa jo varhain 
kuinka siihen tuli suhtautua oikein. 
Asevelvollisuusarmeija oli Pihkalal-
le paikka, joka viimeistään kiteytti 
miehille mistä sodassa oli kysymys: 
ei tappamisesta, vaan vapaaehtoisesta 
uhrautumisesta yhteisön puolesta.

Tahko Pihkala samasti toisiinsa 
sotilaan, miehen ja kansalaisen, veti 
yhdysmerkin näiden ja kansakunnan 
väliin. Sekä yksilön että kansan ole-
massaolo perustui taisteluun, itsekun-
nioitukseen ja kykyyn puolustaa sitä. 
Kansakunnan oli kyettävä puolustau-
tumaan kuten ”miehisen miehen on 
kyettävä kunniallisessa ja aseettomassa 
taistelussa paljain nyrkein osoittamaan 
puolustusvalmiutensa ja uskalluksensa.” 2

Jääkärien laitonta sotilaallista 
toimintaa, halua tarttua aseisiin ja 
uhrautua pidettiin osoituksena kan-
sakunnan kypsyydestä itsenäisyyteen. 
Valmiudessa ja kyvyssä kohdata ää-
rimmäistä väkivaltaa mitattiin val-
tion, sen takana olevan kansakunnan 
sekä miehen autonomia.

ASEVELVOLLISUUS JA KANSAKUNTA

Ensimmäinen maailmansota ja sota-
teknologia oli asettanut taistelevan 
mieskansalaisen ja taistelevan kan-
sakunnan ihanteelle haasteita, joihin 
armeijan ja sotilaskoulutuksen oli 
Suomessakin 1920-luvulla vastatta-
va. Kasvatustieteilijä ja jääkärievers-
tiluutnantti Hannes Anttila oli kiin-
nostunut asevelvollisten koulutuksen 
psykologiasta. Hänen mielestään ase-
velvollisuusaika kehitti kansalaisissa 
sodassa tarvittavia psyykkisiä taitoja 
ja ominaisuuksia.

Anttila perusti pohdintansa 
sotilasjoukon ja yksittäisen sotilaan 
tunne-elämästä Sigmund Freudin 
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vuonna 1921 julkaistussa teoksessa 
Massenpsychologie und Ich-Analyse 
esittämiin ajatuksiin. Anttila tulkitsi 
Freudiansa siten, että miesten 
samastuminen (sotilas)yhteisöönsä ja 
siitä kumpuava yhteenkuuluvuuden 
tunne loi perustan uhrautumisen 
tahdolle ja sodassa vaadittavaan 
henkiseen kestävyyteen.

Asevelvollisuusaikana yhdessä 
vietetty elämä kasvatti miehissä kes-
kinäistä kiintymystä. Nämä Anttilan 
sanoin ”isälliset ja veljelliset” tunne-
siteet ylittäisivät sodan väkivallan 
kohtaamisesta ja tekemisestä syntyvät 
armeijan kannalta hankalat pelon, pa-
niikin ja syyllisyyden tunteet.

Sisällissodan jälkeen asevelvol-
lisuusarmeija esitettiin vastauksena 
modernin valtion ongelmaan. Ideolo-
git rakensivat siitä demokraattisen yh-
teiskunnan kasvatuslaitosta, jossa eri-
laisista yhteiskuntaluokista tulevien 
kansalaisten erimielisyydet ylitettäi-
siin. Anttilalle asevelvollisuusarmeija 
tunnesiteiden kasvattajana ei ollut 
poliittinen laitos, vaan päinvastoin 
jotain, joka pystyi luomaan miesten 
välille yhteyden yli politiikan.

Asevelvollisuusarmeijaa oikeutet-
tiin ajatuksella, että sodassa kestä-
vän sotilasjoukon kasvattaminen oli 
samalla kansakunnan yhtenäisyyden 
vahvistamista. Aseistakieltäytyminen 
ja pasifi smi uhkasivat molempien 
koossapysymistä.

VÄKIVALTA, SIVISTYS JA SOTILAAN 
TUNNE-ELÄMÄ

Anttilan suhtautuminen sotilaan tun-
teisiin oli kuitenkin ristiriitainen. 
Miesten väliset tunnesiteet pelastivat 
kansakunnan turmiolta, mutta samal-
la tunteet vihjasivat itsehallinnan ja 
itsehillinnän menettämiseen. Tuntei-
den valtaan joutuminen oli alkukan-
taisena reaktiona sivistyneelle siis 
järkiperäisesti toimivalle miehelle 
alentavaa.

Anttila tunnusti sotilaiden tunteet 
armeijalle ongelmaksi. Rakkauden 
tunteet valloilleen päästessään saattoi-
vat ajaa rintaman kaaokseen, tai pel-
ko saattoi jäädä sotilaalle pysyväksi 
psyykkiseksi vaivaksi kranaattikauhu-

na ja toistuvina painajaisina. Sotilas-
kansalaisen tunteita täytyi kontrolloi-
da ja ohjata, eikä vähiten siksi, että ne 
saattoivat esittää kysymyksen sodan 
väkivallan mielettömyydestä.

Anttila näki taistelumotivaation 
katoamisen ja sotilaan joutumisen 
hallitsemattomien tunteiden valtaan 
merkkinä miehisyyden menettämi-
sestä. Isänmaataan rakastava sotilas 
säilytti paitsi taistelevan joukon ja 
kansakunnan elossa, myös oman ase-
mansa sivistyneenä miehenä ja järjel-
lisenä olentona halussaan uhrautua ja 
taistella.

Väkivallattomuus ja haluttomuus 
uhrautumiseen esitettiin miehelle 
naisellisena. Aseistakieltäytymisen 
ja pasifi smin kirjoitettiin olevan joko 
suomalaisen kansakunnan vihollisesta 
eli kommunismista lähtöisin tai sitten 
osoitus sairaan miehen ja sairaan kult-
tuurin halusta itsemurhaan.

KULTTUURI JA TAISTELU

Ajan sanakirjamääritelmän mukaan 
kulttuurin ytimessä oli henkinen ja 
siveellinen kehitys, kasvatus ja oikeus 
omalaatuisen persoonallisuuden ke-
hittämiseen. Tämän kehityksen liik-
keellepaneva voima oli taistelu ole-
massaolosta.

Kirjoittaessaan kansakunnasta, 
taistelusta ja miehisyydestä Sanassa 
ja Miekassa sekä Anttila että Pihkala 
tukeutuivat tähän 1920-luvun mää-
ritelmään kulttuurista. Heidän tul-
kinnassaan väkivallasta kieltäytyviä 
syytettiin kieltäytymisestä kulttuuria 
ja persoonallisuuden kehitystä eteen-
päin vievästä taistelusta. Näille tul-
kinnoille löytyi myös Raamatullisia 
esimerkkejä:

Tohtori [Felix] Iversen nähtävästi 
käsittää sankari-ihanteen sellaiseksi 
henkilöksi, joka vain kärsii, kestää ja 
sietää mitä tahansa. Sellainen ei ole 

mikään sankari vaan yksinkertaisesti 
kehno raukka. Eikä Vapahtajamme, 
jonka esikuvaan pasifi stit usein viit-
taavat suinkaan ollut sellainen vaan 
voimakas, miehekäs ja syvä luonne. 
Pyhässä vihassa hän kerran tempasi 
ruoskan ja sillä karkotti temppelistä 
sen häpäisijät. 3

Itsenäisyystaistelua ja asevelvol-
lisuutta oikeutettaessa myyttiset ker-
tomukset jääkäreistä ja Kristuksesta 
sekoittuivat toisiinsa. Jääkärit saivat 
Kristuksen piirteitä. Heidän isänmaan-
rakkautensa ajoi heidät kansakun-
nan uhrilampaiksi. Vapahtajakaan ei 
kääntänyt toista poskea, vaan kuten 
jääkärit asein karkotti pyhän häpäisi-
jät.

Rauhanliikkeen haasteena 
1920-luvulla oli perustella kuinka 
itsenäisyys ja suomalaisen yhteis-
kunnan kehitys sodan sijaan pohjasi 
väkivallattomiin toimintatapoihin. 
Muuten oli hankala perustella aseis-
takieltäytyjien toimintaa itsenäisel-
le Suomelle yhtä arvokkaana kuin 
jääkärien toimintaa. Vaikka vuoden 
1918 taistelut näyttivät todistavan 
päinvastaista, Rauhaa Kohti -lehdessä 
yritettiin katsoa uhrien ja väkivallan 
taakse. Lehdessä vedottiin itsenäisyy-
den hyväksi jo ennen sotaa tehtyyn 
työhön ja kiistettiin vapaussotamyyt-
tien todenperäisyys.

Rauhanliiton lehdessä isänmaan-
rakkauden ja itsenäisyyden ymmär-
rettiin saavan muotonsa rauhan-
omaisessa yhteistyössä yksilöiden, 
luokkien, poliittisten suuntausten ja 
kansojen välillä. Demokraattisessa 
yksilön oikeuksia kunnioittavassa yh-
teiskunnassa täytyi kunnioittaa myös 
aseistakieltäytyjän vakaumusta ennen 
kaikkea siksi, että aseistakieltäytyjä 
kamppaili kulttuurin edistyksen ja yk-
silön vapauksien puolesta sellaisella 
tavalla, joka oli sopusoinnussa näiden 
periaatteiden kanssa.

Kansakunnan oli kyettävä 
puolustautumaan kuten 

miehisen miehen on 
kyettävä kunniallisessa ja 
aseettomassa taistelussa 

paljain nyrkein osoittamaan 
puolustusvalmiutensa 

ja uskalluksensa.
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Vapaussotako Suomen kansan 
siveellisen rappeutumisen syy? 
S&M 21/1926, 405–407. Kaila.
Puolustusvalmius ja kansansielu. 
S&M 3/1925, 45–47. Pihkala.
Vastaus tohtori Iversenin kirjoitukseen 
”Rauhanaate kouluihin”. S&M 
9/1929, 156-160. Valkoinen mies.
Arndt Pekurinen. RK 17/1930, 
144–146. Iversen.
Mitä sotalaitos meiltä vaatii? RK 
12/1930, 102–103. Kauko Laitinen.

RAUHANMIEHEN SANKARUUS

Sanan ja Miekan kirjoittajille kansa-
laisuuden ja miehisyyden ihanteet 
tulivat käsin kosketeltaviksi myytti-
sissä vapaussotureissa. Rauhaa Kohti 
-lehdessä puolustettiin pasifi smia hyö-
dyntämällä ja tulkitsemalla uudelleen 
näitä samoja kulttuurisia ihanteita. 
Aseistakieltäytyjän nähtiin kantavan 
vapaussoturin ominaisuuksia.

Kirjoittaessaan aseistakieltäytyjien 
toiminnasta ja kokemuksista Iversen 
sovelsi jääkärimyyttien vetovoimaisia 
jännitteitä. Jääkärien taistelua moti-
voi Venäjän valta, aseistakieltäytyjän 
taistelua Suomessa kohdattu valta. 
Aseistakieltäytyjät olivat Iversenin 
luomissa mielikuvissa matkalla kohti 
yhä uusia kärsimyksiä, taistelua ja uh-
rautumista. Aivan kuten jääkärit Elmo 

Kailan teksteissä. Rauhaa Kohti -leh-
dessä kirjoitettiin Arndt Pekurisesta:

Ettei Pekurinen menisi sotalai-
tosta palvelemaan, vaan mielummin 
monen muun rauhansankarin tavalla 
menisi kohti epämääräistä turvaton-
ta, kärsimyksiä ja väärinkäsityksiä 
täynnä olevaa tulevaisuutta, oli sel-
vä johtopäätös hänen ihanteellisesta, 
tinkimättömästä rauhankatsomuk-
sestaan, hänen rohkeudestaan tehdä 
totta sisimmästä vakaumuksestaan ja 
hänen valmiudestaan alistua mihin 
kärsimyksiin hyvänsä rauhanaatteen 
edistämiseksi. [...] 4

Aseistakieltäytyjät olivat 
matkalla kohti yhä uusia 

kärsimyksiä, taistelua 
ja uhrautumista.

Rauhaa kohti -lehdessä annettiin 
ääni asevelvollisten pasifi stien omille 
kokemuksille armeijapalvelusta. Kau-
ko Laitinen yleisönosastokirjoitukses-
saan vuonna 1930 kuvasi asevelvolli-
suuden herättämiä tunteita:

Siellä myrkytetään niin monen 
viattoman nuorukaisen sielu sodan 
kitkerällä myrkyllä. Olen itse nähnyt 
kuinka moni elämän ihanteita omaava 
nuorukainen on siellä alkanut luisu-
maan alaspäin vievän virran mukana. 
Tämä on välttämätöntä sodalle, sillä 
eihän puhdas, ihanteita tavoitteleva 
sielu voi milloinkaan ottaa vastaan 
sodassa tarvittavaa periaatetta. Ihan-
teet täytyy sieltä repiä pois ja tilalle 
asettaa sodassa tarvittava raakuus.

Voiko kukaan väittää tätä vas-
taan? Tuskin, sillä itse olen sen koke-
nut ja nähnyt lukemattomia esimerk-
kejä. Olen juonut sitä myrkkyä, jota 
sotalaitos uhreilleen tarjoaa, tuntien 
sielussani sen turmiota tuottavan vai-
kutuksen. […] 5

Rauhanliikkeessä kyseenalais-
tettiin arvomaailma, käsitys miehi-
syydestä ja kansalaisuudesta, joihin 
asevelvollisuus 1920-luvulla kytkey-
tyi. Laitinen ei halunnut omassa elä-
mässään ottaa näitä tarjottuja rooleja 
vastaan. Niiden hintana oli samastu-
minen väkivallan tekijänä olemista ja 
väkivallan kohteeksi asettumista vaa-
tivaan kansakuntaan.

Kauko Laitisen kärsimys ja Arndt 
Pekurisen valmius kamppailuun 
aseistakieltäytymisoikeuden puolesta 
valjastettiin todistamaan heidän mo-
raalisen kokemuksensa aitoudesta – 
aseistakieltäytymisessä ei ollut kyse 
pelkuruudesta, valehtelusta tai poliit-
tisesta pelistä, vaan syvästi koetusta 
elämisen ja olemassaolon mielekkyy-
destä. Aseistakieltäytyjän samasta-
minen suomalaiseen vapaussoturiin 
1920-luvulla alleviivasi kamppailua 
vapaudesta ja olemassaolosta kamp-
pailuna elämän mielekkyydestä.

Antti Nyqvist
Kirjoittaja on väkivallasta, tunteista 

ja yhteiskuntateoriasta kiinnostunut 
kulttuurihistorian opiskelija.
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”Murtakaa kasarmien muurit!”
 Baskimaalaisen KEM-MOCin toimintaa 20 vuotta 
täyttäneen insumisiónin kunniaksi vuonna 2009.
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Joulukuussa vuonna 2001 Espanjan 
viimeiset asevelvolliset jättivät armei-
jan kasarmit taakseen suoritettuaan 
yhdeksän kuukautta pakollista ase-
palvelusta. Monissa Euroopan maissa 
pakkovärväyksen päättymisen perus-
teena on ollut lähes pelkästään ase-
voimien kehitys kansainvälisiin ope-
raatioihin sopiviksi, mutta Espanjassa 
pakkovärväysjärjestelmä puolestaan 
romahti hallituksen vuosia kestäneis-
tä tukitoimenpiteistä huolimatta.

Asevelvollisuuden päättyminen 
Espanjassa oli yhteiskunnallinen voit-
to. Vaikka poliittinen eliitti ja armei-
ja yrittivät liittää asevelvollisuudesta 
luopumisen keskusteluun armeijalai-
toksen modernisoinnista, tosiasiassa 
pakollisen asepalveluksen lopetti laa-
jan kansalaisliikkeen kolme vuosi-
kymmentä kestänyt toiminta. Tämän 
liike perustui eritoten asevelvollisuu-
den vastustamiseen kansalaistottele-
mattomuudella. 

Vuonna 2001 tapahtunutta muu-
tosta edeltävän vuosikymmenen ai-
kana pakollista asepalvelusta alettiin 
pitää häpeän aiheena, hyödyttömänä 
ja vahingollisena instituutiona. Tämä 
olisi ollut ennenkuulumatonta liik-
keen perustamisaikaan 1970-luvulla, 
kun pasifistisista ja antimilitaristisista 
syistä tehtävän kansalaistottelemat-
tomuuden kasvu oli vasta alkanut. 
Silloin oli myös vaikea kuvitella, 
että 1990-luvun puoliväliin tultaes-
sa vaihtoehtoiseen palvelukseen olisi 
jo huomattavasti enemmän hakijoita 
kuin uusia alokkaita: miljoonan hake-
muksen aiheuttama suma ruuhkautti 
silloin vaihtoehtoisen palvelusjärjes-
telmän täysin. Sekä asepalvelusta että 
vaihtoehtoista palvelusta vastustanei-
ta insumisoita oli tuhansia.

ENSIASKELEET: JEHOVAN 
TODISTAJISTA ANTIMILITARISTEIHIN

Francisco Francon vuosina 1939–
1975 vallinneen sotilasdiktatuurin 
aikaan monet Jehovan todistajat kiel-
täytyivät suorittamasta asepalvelusta 
uskonnollisista syistä ja kärsivät siksi 
pitkiä vankeusrangaistuksia. He eivät 
kuitenkaan pitäneet kieltäymystään 
mahdollisena yhteiskunnallisen muu-
toksen välineenä. 

Tällainen sotilaallisille ja näin ol-
len myös valtiollisille rakenteille vaa-
raton rajattu aseistakieltäytyminen 
”omantunnon syistä” oli myöhemmin 
vakaumukseen pohjaavan aseistakiel-
täytymislain mallina huolimatta siitä, 
että 1970-luvun alkupuolella oli jo 
olemassa selkeä yleinen, antimilita-
ristinen, vakaumukseen perustuva ja 

itsenäisesti järjestäytynyt aseistakiel-
täytymisen malli. 

Francon ja diktatuurisen hallin-
tojärjestelmän viimeisinä vuosina 
ensimmäiset poliittiset asevelvolli-
suuden vastustajat järjestivät tuki-
kampanjoita, vastustivat julkisesti 
pakkovärväystä, hyödynsivät mediaa 
sekä vetosivat kansaan pasifistisilla ja 
antimilitaristisilla argumenteilla. En-
simmäiset vakaumuksellisten aseista-
kieltäytyjien ryhmät muodostuivat ja 
työskentelivät asepalveluksen sijaan 
erityisen köyhtyneillä asuinalueilla 
ja tekivät näin vaihtoehtoisen toimin-
tansa helpommin ymmärrettäväksi. 
Ryhmät vaativat ja loivat eräänlaisen 
valtiolliselle asevelvollisuudelle vaih-
toehtoisen itsenäisesti järjestäytyneen 
siviilipalveluksen. 

Kieltäydyttyään hyväksymästä 
ensimmäistä aseistakieltäytymistä us-
konnollisista syistä koskevaa lainsää-
däntöä aseistakieltäytyjät perustivat 
yhtenäisen MOC-liikkeen (Movimien-
to de Objeción de Conciencia), joka 
yhdisti yli kolmekymmentä vuotta 
kansalaistottelemattomuutta ajanei-
den ryhmien verkoston. 1970-luvun 
aikana yhä useampi asevelvollisuu-
den vastustaja lähetettiin sotilasvan-
kilaan, mutta tämä sorto ei kyennyt 
hajottamaan liikettä. Se päinvastoin 
auttoi sitä kasvamaan ja lisäämään 
yhteiskunnallista vaikutusvaltaansa.

VASTUSTUKSESTA NISKOITTELUUN: 
LOS INSUMISOS

Vuonna 1980 Espanjan puolustus-
ministeri antoi sisäisen määräyksen, 
joka lopetti hetkellisesti aseistakiel-
täytyjien vangitsemisen. Ennen uuden 
vaihtoehtoista palvelusta käsittelevän 
lain suunnittelua ja käyttöönottoa 
totaalikieltäytyjät päätettiin lähettää 
suoraan ”reserviin”. Käytännössä tämä 
tarkoitti salassa tapahtuvia armah-
duksia, joita liike käytti hyväkseen 
vahvistuakseen ja valmistellakseen 
uusia strategioita lakiuudistusta vas-
taan. 

Uusi aseistakieltäytymistä suitsi-
maan tarkoitettu laki tuli voimaan 
pitkällisen ja ongelmallisen lainsää-
däntöprosessin jälkeen vasta vuon-

na 1986 (johtuen muun muassa 
valtiosääntötuomioistuimessa käsi-
tellystä väitteestä uuden lain perus-
tuslain vastaisuudesta). Itse vaih-
toehtoinen palvelusjärjestelmä tuli 
lopulta käyttöön vuonna 1989. Kan-
salaistottelemattomuusliike ei enää 
silloin ollut samanlainen ryhmittymä 
kuin 1970-luvulla, vaan uudistuneen 
liikkeen antimilitaristinen aate oli sy-
ventynyt ja radikalisoitunut entises-
tään. Kansalaistottelemattomuudella 
ja väkivallattomuudella ei enää pyrit-
ty ainoastaan pääsemään eroon ase-
velvollisuudesta, vaan hajottamaan 
samalla armeija ja koko sotilaallisen 
järjestelmä sekä saamaan yhteiskunta 
kääntymään sotahenkisyyttä vastaan. 

Ensin MOC ja sitten muut järjestöt, 
kuten Coordinadora Mili-KK ilmoitti-
vat etteivät hyväksyisi uuteen lakiin 
kirjattua vaihtoehtoista palvelus-
muotoa. Viisikymmentä ensimmäistä 
insumisoa astuivat julkisuuteen 20. 
helmikuuta vuonna 1989 eri kaupun-
kien sotilashallinnon edustajistojen 
porteilla, jolloin kansalaistottelemat-
tomuudessa alkoi uusi vaihe nimeltä 
insumisión, kapinahenki.

SORRON BUMERANGIVAIKUTUS

Insumisión alkoi aseistakieltäytyjien 
verkoston kampanjoista ja sai nope-
asti satoja seuraajia, kiivaan julkisen 
keskustelun kasvattaessa liikkeen 
suosiota monilla yhteiskunnan ta-
soilla. Myös bumerangivaikutuksesta 
oli apua: insumisoille jaetut kahden 
vuoden, neljän kuukauden ja yhden 
päivän vankeustuomiot lisäsivät aseis-
takieltäytyjien määrää entisestään 
1990-luvun alkupuoliskolla. Liike 
pystyi tukiverkostonsa avulla vastus-
tamaan vangitsemisia ja myös harjoit-
tamaan aseistakieltäytyjiä ennen van-
kilatuomioita. 

Itsensä syylliseksi osoittaminen oli 
myös tärkeä tekijä insumisoiden tilan-
teen helpottamisessa, sillä se loi uusia 
tukiverkkoja ja yhteenkuuluvuuden 
tunnetta. Jokaista syytettyä insu-
misoa kohtaan neljä ihmistä nimittäin 
myönsi samalla tuomioistuimelle joh-
datelleensa ja auttaneensa insumisoa 
tottelemattomuuteen. Vaikka Espan-
jan lain mukaan myös heidät olisi 
pitänyt asettaa syytteeseen ja tuomi-
ta kuten insumisot, ketään syyllisyy-
tensä ilmoittajista ei koskaan syytetty 
rikoksesta.

Vankilatuomioiden vahvistaessa 
aseistakieltäytyjien yhteenkuuluvuut-
ta silloinen sosialistinen hallitus päät-
ti ohjata vangitut insumisot avovan-
kiloihin. Kaikista vannoutuneimmat 

Ensimmäiset 
vakaumuksellisten 

aseistakieltäytyjien ryhmät 
loivat eräänlaisen valtiolliselle 

asevelvollisuudelle 
vaihtoehtoisen itsenäisesti 

järjestäytyneen 
siviilipalveluksen.
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heistä eivät suostuneet niihin palaa-
maan, vaan heidät siirrettiin takaisin 
tavallisiin vankiloihin.

Myöhemmin vuonna 1995 hallitus 
korvasi vankeusrangaistuksen ”yhteis-
kunnallisella kuolemalla” eli oikeuskel-
poisuuden menetyksellä. Aseistakiel-
täytyminen oli silloin jo niin laajalle 
levinnyttä, että se normaalistui: suu-
rin osa aseistakieltäytyjistä toimi itse-
näisesti ilman insumisiónin apua. 

JÄRJESTELMÄ KAATUU

Samoihin aikoihin nuoret olivat yhä 
useammin alkaneet pitää vaihtoeh-
toista palvelusta radikaalin sijaan 
helppona vaihtoehtona totaalikieltäy-
tymiseen verrattuna. Sadattuhannet 
ihmiset vaativat päästä vähemmistöl-
le suunnattuun palvelukseen, mikä ai-
heutti järjestelmän kaatumisen. 

Insumisión sai myös monet kan-
salaisjärjestöt ja yhdistykset boiko-
toimaan vaihtoehtoista palvelusta 
kieltäytymällä palveluspaikkojen tar-
joamisesta. 

Se oli viimeinen pisara: suurin osa 
nuorista valitsi jo vaihtoehtoisen pal-
veluksen, mutta ei koskaan suorittanut 
sitä palveluspaikkojen vähyyden takia. 
Järjestelmän romahtaminen johti sii-
hen, että vuonna 1996 hallitus ilmoitti 
asevelvollisuuden päättyvän vuonna 
2003. Tämä aikaistui myöhemmin 
vuoteen 2001. Hajoamisprosessi no-
peutui siksi entisestään ja tottele-
mattomuusliikkeen toiminta väheni 
huomattavasti. Monet kokivat, että 
pääasiallinen tavoite oli saavutettu. 

INSUMISIÓN KASARMEILLA JA 
ASEVELVOLLISUUDEN LOPPU 

Kaikesta huolimatta liike järjesti ja to-
teutti edelleen kansalaistottelematto-
muutta sen eri muodoissa, esimerkiksi 
niin kutsutun Insumisión kasarmeilla 
-kampanjan, johon allekirjoittanut 
osallistui vuonna 1997. Kymmenet 
MOCin antimilitaristit jatkuivat sil-
loin työtään julistautumalla totaali-
kieltäytyjiksi vasta asevoimien palve-
lukseen siirryttyään. Tällä liike pyrkii 
pahentamaan värväyskriisiä ja palaut-

tamaan keskustelun sen armeijan pii-
riin, joka oli äskettäin päättänyt kes-
kittyä kansainvälisiin väliintuloihin.

Lisäksi pyrimme häiritsemään 
armeijan rekrytointikampanjoita. 
Insumisión kasarmeilla oli siirtymä 
uusille urille, aikaan jolloin antimili-
taristiseen liikkeeseen ei enää kuuluisi 
asepalvelus eikä kieltäytyminen pal-
veluksesta omantunnon syistä. Kam-
panja kehitettiin MOCin ajauduttua 
sisäisiin väittelyihin ja kykenemättö-
myyteen määritellä tulevien vuosien 
toimintalinjansa. Myöhemmin liik-
keen teemoja ovat olleet muun muas-
sa sotateollisuuden ja sen aiheuttami-
en menojen kritiikki, vastarekrytointi 
ja kampanjat sotilastukikohtien sulke-
misen puolesta.

Vakaumuksellinen aseistakieltäy-
tyminen ja sitä seurannut laajempi ja 
monipuolisempi insumisión ovat joka 
tapauksessa laajan yhteiskunnallisen 
vaikutuksensa ja tavoitteidensa puo-
lesta erinomaisia esimerkkejä kansa-
laistottelemattomuusliikkeistä. Vaik-
ka sorronvastaisuus oli jo aiemmin 
saanut Espanjassa vahvan jalansijan 
ja sotilaallisten instituutioiden mai-
ne oli todella huono niiden tuettua 
Francoa sotilasdiktatuurin aikana, 
insumisión todisti, että kansalaistot-
telemattomuus on huomattava yh-
teiskunnallisen muutoksen voima. 
Tämä tarina on pyritty kirjoittamaan 
MOCin toimittamaan vuonna 2001 
julkaistuun kirjaan En legítima deso-
bediencia (Oikeutettu tottelematto-
muus), johon ovat tuottaneet tekstejä 
yksittäiset aseistakieltäytyjät ja erilai-
set ryhmät liikkeen eri vaiheilta. Ta-
voite oli selvä: kertoa kokemuksista ja 
inspiroida tulevia tottelemattomuus-
kampanjoita, niitä kamppailuja, jotka 
ovat jo käynnissä uusilla ja yllättävillä 
tavoilla.

Carlos Pérez Barranco 
Ian MacDonaldin englanninkielisestä 

käännöksestä suomentanut 
Niko Salovaara

Artikkeli julkaistu alun perin 
The Broken Rifle -lehden 

numerossa 96 toukokuussa 2013

Kuvat insumisiónin 20-vuotispäiviltä 
KEM-MOC -ryhmän www-sivuilta: 
http://www.sinkuartel.org

Jokaista syytettyä 
aseistakieltäytyjää 

kohtaan neljä ihmistä 
myönsi tuomioistuimelle 

johdatelleensa ja 
auttaneensa kieltätyjää 
tottelemattomuuteen. 
Espanjan lain mukaan 

myös heidät olisi pitänyt 
asettaa syytteeseen.

Insumisión todisti, että 
kansalaistottelemattomuus 

on huomattava 
yhteiskunnallisen 
muutoksen voima.
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Presidentti Hugo Chavez militarisoi 
venezuelalaista yhteiskuntaa syste-
maattisesti, nuorista vanhoihin. Tämä 
ei ole kovin yllättävää kun muistetaan, 
että hän nousi valtaan everstiluutnant-
tina vuonna 1998 johdettuaan vallan-
kaappausta 1992. Kyseessä oli ensim-
mäinen kerta vuonna 1958 alkaneen 
demokraattisen kauden aikana, kun 
asevoimien jäsen valittiin maan joh-
tajaksi. Sen jälkeen käynnissä on ollut 
maan militarisoiminen, jossa erityis-
huomio kiinnitetään nuoriin ihmisiin.

ALOITETAAN NUORISTA

”Esisotilaallinen opetus” lisättiin vuon-
na 1981 valinnaiseksi aineeksi toisen 
asteen julkisten koulujen kahden vii-
meisen oppivuoden opetusohjelmaan. 
Siitä tuli pakollista sekä julkisissa että 
yksityisissä kouluissa vuonna 1999. 
Teoreettinen opetus valtion ja kansa-
kunnan synnystä armeijan näkökul-
masta yhdistyy käytännön sotilashar-
joituksiin, eloonjäämisharjoituksiin 
ja sotilaalliseen vastakkainasetteluun 
perehtymiseen, kuten armeijan käyt-
tämien aseiden esittelyyn. Joskus 
kurssiin saattaa sisältyä pistoolin 
purkaminen ja kokoaminen. Yksi osa 
antaa historiallisen yleiskuvan Ve-
nezuelasta maana, jonka on saavut-
tanut useita sotilaallisia voittoja eri 
imperiumeista, ts. historiaa kerrotaan 
sotilaallisesta perspektiivistä,  kun toi-
sessa osassa annetaan oppitunteja ih-
misoikeuksista.

Yksi vanhoista julkisista yliopis-
toista on nykyään kokonaan armeijan: 
Asevoimien kansallinen kokeellinen 
polytekninen yliopisto (UNEFA), jon-
ka opiskelijamäärä on vuoden 2004 
jälkeen noussut 2500 opiskelijasta 230 
000:een. Opiskelijat saavat militarisoi-
dun koulutuksen, johon sisältyy erilai-
sia paremmin sotilaskasarmiin sopivia 
rituaaleja, kuten kansallislaulun lau-
laminen ennen oppitunteja. UNEFA 
ylpeilee aktiivisella osallistumisellaan 
Kansallisen bolivaarisen armeijan 
kouluttamiseen; kyseessä on Chavezin 
hallinnon luoma asevoimien siviiliosa. 
Virallisten lukujen mukaan tähän ”si-
viiliarmeijaan” kuuluu 13 000 miestä 
ja naista kaikkialta maasta. Yliopisto-
viranomaiset väittävät, että opiskelijat 
liittyvät armeijaan vapaaehtoisesti, 
muttei ole varmaa annetaanko heidän 

valmistua jos he kieltäytyvät osallistu-
masta.

Näiden aloitteiden oikeuttamisek-
si Bolivaariset kansalliset asevoimat 
käyttävät perustuslain 326 pykälää, 
jonka mukaan ’kansalaiset jakavat pe-
riaatteellisen vastuun kansakunnan yh-
tenäisestä puolustamisesta.’ Presidentti 
Chavezin hallituksen ohjelma vuosille 
2013-19 lupasi ’laajentaa kaupunkien 
organisoimisesta kansakunnan yhtenäi-
sen puolustamisen edistämiseksi’, mikä 
ennustaa jatkuvaa ja perusteellista yh-
teiskunnan militarisoimista.

Toinen esimerkki militarismin tun-
kemisesta nuorten venezuelalaisten 
mieliin on erilaisten symbolisten ele-
menttien käyttäminen luomaan mie-
likuvaa, että asevoimien edustama 
vertikaalinen ja autoritaarinen malli 
on tehokkain tapa organisoida elämä 
yhteiskunnassa. Vaikka olikin luotta-
muksensa siviiliväestöltään saanut, 
Presidentti Chavez tapasi osallistua 
virallisiin seremonioihin sotilasuni-
vormussa. Vallankaappauksen johta-
jien ja Chavezin itsensä helmikuussa 
1992 käyttämä punainen baretti muo-
dosti tärkeän osan bolivaarista pu-
keutumismallia. Caracasissa sijaitseva 
”Paseo de Los Proceres” – diktaattori 
Marcos Perez Jimenezin vuonna 1956 
avaama sotilaallinen monumentti – 
toimii yhä lukuisten sotilasmarssien ja 
hallitusta tukevien mielenosoitusten 
näyttämönä. Siellä järjestettiin muun 
muassa tammikuussa 2006 pidetyn 
kuudennen Maailman Sosiaalifooru-
min avajaismarssi.

EI VAIN NUORISO – HISTORIA, 
VÄKIVALTA JA TILA

Nuorison militarisoiminen Venezue-
lassa on osa koko maan yleistä mili-
tarisointia ja tulee näin ollen asettaa 
puitteisiinsa. Latinalaisen Amerikan 
maiden yleisen mallin mukaisesti Ve-
nezuela on maa, jonka historia on so-
tien ja sotilassankarien jatkumoa. Yli-
vertainen näistä sankareista on Simon 
Bolivar, joka voitti Bolivialle, Kolumbi-
alle, Ecuadorille, Panamalle, Perulle ja 
Venezuelalle itsenäisyyden Espanjasta. 
Neljä vuotta hänen kuolemansa jäl-
keen, vuonna 1830, Venezuelan kong-
ressi alkoi institutionalisoida hänen 
muistoaan. Sanottiin, että hän oli ”so-
taisan” tai ”sotilaallisen” maskuliininen 

ja häntä pidetään mallina venezuelalai-
sille miehille, miehekkyyttä, urheutta 
ja isänmaallisuutta korostaen. Ihmiset 
ajattelevat virheellisesti, että nykyinen 
Venezuelan armeija periytyy suoraan 
Simon Bolivarin vapautusarmeijasta: 
Bolivarin armeija oli olemassa vain 
vuoteen 1870, ja nykyinen Venezuelan 
armeija luotiin vasta 1930-luvulla.

Uusi perustuslaki kirjoitettiin vuon-
na 1999. Yksi sen sisältämistä muutok-
sista oli se, että sotilashenkilökunnalle 
annettiin ensimmäistä kertaa oikeus 
äänestää. Perustuslaki takasi heille 
myös muita poliittisia oikeuksia, ku-
ten oikeuden tulla valituksi julkiseen 
virkaan. Nykyään sotilaita on ministe-
reinä, kuvernööreinä ja pormestereina. 
Joulukuussa 2012 järjestetyissä kuver-
nöörin vaaleissa valtaa pitävän Vene-
zuelan yhtyneen sosialistisen puolueen 
(PSUV) eri maakuntiin asettamista 23 
ehdokkaasta 12 oli armeijan palveluk-
sessa. Yksitoista heistä valittiin.

Venezuelassa väkivalta – symboli-
nen tai todellinen – on etusijalla kon-
flikteja ratkaistaessa. Voittaminen ym-
märretään toisen eliminoimiseksi tai 
nöyryyttämiseksi. Venezuelan henkiri-
kosluvut kuuluvat alueen korkeimpiin. 
Perinteisesti maan poliisivoimien joh-
totehtävät annetaan sotilaille ja poliisi 
käyttää armeijakäyttöön tarkoitettuja 
aseita. Turvallisuusoperaatiot, kuten 
hiljattainen ”200-vuotisturvallisuussuun-
nitelma”, perustuvat vahvasti Bolivaa-
riseen kansalliskaartiin, joka on yksi 
Kansallisten bolivaaristen asevoimien 
neljästä osasta. Monet asiantuntijat 
ovat luokitelleet Venezuelassa tapahtu-
van vakavan väkivallan ”matalan inten-
siteetin sodaksi”. ”Turvassa” pysyminen 
on aiheuttanut merkittävän muutok-
sen ihmisten käyttäytymistapoihin. He 
pysyvät pimeällä kotonaan.

Vuonna 2002 säädetty laki määritti 
lähes 30% Venezuelan alueesta ”tur-
vallisuusvyöhykkeiksi” (niihin sisältyvät 
rannikko, järvet, saaret ja purjehdus-
kelpoiset joet, julkisia laitoksia ympä-
röivät alueet sekä kaikki muut alueet, 
joita pidetään “välttämättömänä valta-
kunnan puolustuksen ja turvallisuuden 
kannalta”). Kaikkia tätä uhmaavia uha-
taan ankarilla vankeusrangaistuksilla. 
Vastarintaa on olemassa: vuonna 2011 
yhteensä 2400 ihmistä joutui oikeu-
teen osallistuttuaan mielenosoituksiin. 
Useimmat heistä olivat nuoria maaseu-
tuyhteisöjen johtajia, ammattiyhdis-
tysten jäseniä tai opiskelijoita. Koko-
naisuudessaan vastarinta Venezuelan 
yhteiskunnan militarisoimista vastaan 
on kuitenkin harvinaista.

Rafael Uzcátegui
Kirjoittaja on venezuelalainen rauhanaktivisti.

Kirjoitus on julkaistu alunperin Broken Riflessa toukokuussa 2013 ja perustuu 
artikkeliin kirjassa Sowing Seeds: The Militarisation of Youth and How to Counter It.
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Miehittämättömät lennokit 
eli dronet ovat olleet viime 
aikoina tiuhaan otsikoissa 
ympäri maailmaa. Ennen 
lähinnä tiedusteluetehvissä 
olleet lennokit ovat tulleet 
yhdeksi tärkeimmistä 
aseista sodassa terrorismia 
vastaan. Kuten kaikessa 
sodankäynnissä, siiviliuhreilta 
ei ole vältytty.

Miehittämättömiä lennokeita (kut-
sutaan myös nimellä UAV; unmanned 
aerial vehicle) on kehitetty jo lentä-
misen alkuajoista lähtien. Eritoten ar-
meijat ovat ymmärtäneet jo aikaisessa 
vaiheessa niiden mahdolliset hyödyt 
sodankäynnissä. Jo ensimmäisen 
maailmansodan lopussa oli USA:lla 
sarjavalmistuksessa Kettering bug 
-niminen aseistettu miehittämätön 
ilma-alus (UCAV, unmanned combat 
air vehicle), jota voidaan pitää ristei-
lyohjusten varhaisena mallina. Bugis-
sa oli automaattisesti toimivat siivet, 
jotka sulkeutuivat ohjelmoidun lento-
matkan kuluttua ja kone pommeineen 
tippui maahan. 

Vastaavanlaisia kamikazelennok-
keja käytettiin myös toisessa maail-
mansodassa ja pitkälle sen jälkeen. 
Jos risteilyohjusten prototyyppejä ei 
lasketa, on miehittämättömiä koneita 
käytetty viime vuosiin asti lähinnä tie-

dustelutehtäviin. Lennokkeja on val-
jastettu erilaisilla kameroilla, tutkilla 
ja sensoreilla, jotta voitaisiin tarkkail-
la vihollisalueita ilman pelkoa omien 
sotilaiden menetyksestä. 

Tarkkailulennokkeja on luonnol-
lisesti käytetty myös omien kansa-
laisten tarkkailuun ja valvontaan, ja 
niiden käyttö tulee todennäköisesti 
laajenemaan huomattavasti nykyises-
tä kunhan teknologia kehittyy hal-
vemmaksi. Mahdollisia käyttökohteita 
on muun muassa kasvojen- ja rekis-
terikilpientunnistus, lämpökameroi-
den käyttö (esimerkiksi pakolaisten, 
salakuljettajien, huumeviljelmien tai 
metsäpalojen havaitsemiseen), WiFi- 
ja muiden verkkojen skannerit, joilla 
voisi valvoa tietyllä alueella sijaitse-
via langattomia verkkoja (esimerkiksi 
kaikkia päällä olevia kännyköitä). 

EETTISET ONGELMAT

Miehittämättömien lennokkien 
käyttö sodassa on eettisesti arvellutta-
vaa monestakin syystä. Jotta lennok-
kien pommit osuisivat oikeaan koh-
teeseen pitää tiedustelupalveluiden 
tehdä tarkkaa ja luotettavaa työtä. On 
kuitenkin tunnettu tosiasia, että tie-
dustelutoimintaan vaikuttavat erilai-
set inhimilliset tarpeet ja esimerkiksi 
viholliskuvaa saatetaan vahvistaa 
vaikkapa liitoittelemalla vihollisen 
kykyjä tai aseita. 

Kannattaa ottaa huomioon myös 
se, kuinka paljon tiedustelupalvelu 
välittää mahdollisista siviiliuhreista 
suhteutettuna varsinaisiin kohteisiin. 
Koska lennokkeja voidaan käyttää 
jopa toiselta mantereelta, on niiden 
aiheuttamasta tuhosta on verrattain 
helppo vieraantua. Sotilaan ei tarvit-
se olla sota-alueella ja kokea sodan 
kauheksia, vaan hän voi käydä päivä-
töissä läheisellä kasarmilla kuin kuka 
tahansa. 

Drone-tehtävistä myönnettävät an-
siomerkit ovatkin herättäneet kritiik-
kiä veteraanijärjestöissä ja sotilaissa, 
jotka pitivät loukkauksena sitä, että 
kotirintamalta toimivat dronesotilaat 
voivat saada korkea-arvoisemman 
kunniamerkin kuin sodassa haavoittu-
neet. Yhdysvaltojen puolustusministe-

”Sotarikoksiksi voidaan 
lukea ainakin niin sanotut 
double tap -iskut, joissa  

samaan kohteeseen 
isketään kahteen kertaan 

lyhyen ajan sisällä.”

ri Chuck Hagel joutuikin painostuk-
sen takia lopettamaan dronesotilaille 
tarkoitettujen ansiomerkkien valmis-
tamisen ja aloittamaan uusien arvo-
merkkien suunnittelun. Samalla Ha-
gel kuitenkin painotti etäsotimisen 

Kuka valvoo valvojia?
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”Siviiliuhrien kannalta 
suurin riski piilee kuitenkin 

miehittämättömien 
lennokeiden käyttämisessä 
sota-alueiden ukopuolella.” 

olevan tulevaisuuden sodankäyntiä ja 
ehdotti etäsotilaille samoja arvomerk-
kejä kuin muillekin, mutta pienellä 
lisäsymbolilla, joka osoittaisi näiden 
taistelleen kaukana konflikti-alueilta. 

Siviiliuhrien kannalta suurin ris-
ki piilee kuitenkin miehittämättömi-
en lennokeiden käyttämisessä sota-
alueiden ukopuolella. Ensimmäinen 
todennettu Yhdysvaltojen suorittama 
UCAV-pommitus sota-alueen ulko-
puolella tapahtui Jemenissä vuonna 
2002. Sen jälkeen miehittämättömät 
lennokit ovat surmanneet “terroriste-
ja” ja satoja siviilejä muun muassa So-
maliassa, Egyptissä, Malissa, Palestii-
nassa, Pakistanissa ja Afganistanissa. 

Virallisilla sota-alueilla siviilit tie-
tävät olevansa vaarassa ja voivat va-
rautua edes jollain tasolla sotaan. Si-
viilien turvaamiseksi on lisäksi tehty 
kansainvälisiä lakeja ja sopimuksia, 
joiden nojalla siviiliväestö evakuoi-
daan tai koitetaan muulla tavoin tur-
vata. Konflikti-alueiden ulkopuolella 
suoritetut täsmäiskut sen sijaan vaa-
rantavat siviilit ilman ennakkovaroi-
tusta tai sen kummempaa oikeustur-
vaa. 

Lennokkeja käytetään useimmiten 
syrjäisillä seuduilla kaukana omista 
tukikohdista tai joukoista. Tämä vai-
keuttaa tiedustelutietojen varmenta-
mista ja iskun jälkeisten seurauksien 
arviointia. Jos Yhdysvaltojen tiedus-
telupalvelu iskee syrjäiseen kylään 

Somaliassa, kuka on laskemassa ja 
varmentamassa siviiliuhreja?

YK SELVITTÄÄ LENNOKKI-ISKUJEN 
LAILLISUUTTA

Tammikuussa 2013 YK ilmoitti, 
että se aloittaa selvitykset lennokkien 
suorittamista iskuista usean eri val-
tion pyynnöstä. Tutkimuksen alla on 
Yhdysvaltojen, Israelin ja Iso-Britan-
nin tekemiä iskuja Pakistanissa, Afga-

halpaa. Kun omia joukkoja ei tarvitse 
asettaa fyysiseen vaaraan on helpom-
pi hyökätä arvelluttaviin kohteisiin. 
Esimerkiksi CIA:n tiedetään masinoi-
neen iskuja tietämättä edes kohteiden 
nimiä, kunhan he ovat käyttäytyneet 
terroristeille tyypillisellä tavalla. 

Bureau of Investigative Journalism 
-järjestön keräämien arvioiden mu-
kaan pelkästään Pakistanin lennokki-
iskuissa on kuollut jopa 900 siviiliä ja 
kaikkiaan noin 3000 henkilöä kesä-
kuun 2004 ja syyskuun 2012 välisenä 
aikana. Droneiskuista on kuitenkin 
äärimmäisen vaikea saada luotettavaa 
tietoa koska niitä käyttävät valtiot ei-
vät ole halukkaita luovuttamaan tie-
toja droneiskujen määrästä, kohteista 
tai alueista, joilla niitä on käytetty. 

Nähtäväksi jää, kuinka Obaman 
hallinto suhtautuu YK:n tutkimuk-
siin. Alku ei ole ainakaan ollut kovin 
lupaava kun sekä CIA että Pentagon 
ovat kieltäytyneet antamasta kom-
mentteja toimittajille. Tuloksista on 
määrä raportoida YK:n yleiskokouk-
selle vuoden 2013 syksyllä. Pelkona 
on, että YK legitimisoi kansainväli-
sellä lainsäädännöllä lennokki-iskut. 
Parhaimmassa tapauksessa miehit-
tämättömälle teknologialle luodaan 
ajantasaiset kansainväliset säädökset, 
jotka rajoittavat miehittämättömän 
teknologian käyttöä ja pakottavat val-
tiot jakamaan tietoa niiden käytöstä.

Topias Virtanen

nistanissa, Jemenissä, Somaliassa ja 
Palsetiinassa. Tutkimusta johtaa brit-
tiläinen Ben Emmerson, YK:n erityis-
raportoija ihmisoikeuksien ja perus-
vapauksien edistämisestä ja suojelusta 
terrorismia torjuttaessa. 

Emmersonin mukaan ainakin niin 
sanotut double-tap -iskut voidaan 
lukea sotarikoksiksi. Double-tap -is-
kuissa samaan kohteeseen isketään 
kahteen kertaan lyhyen ajan sisällä. 
Näin uhreiksi valikoituu paikalle saa-
puneita avunantajia. Emmerson kut-
suu lennokkeja halvaksi teknologiak-
si, jonka käyttäminen on ehkä liiankin 

MG-9-Reaper: Yhdysvaltojen, Italian ja Iso-Britannian käyttämä tiedustelu- ja sotalennokki.
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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.




