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Pääkirjoitus
Ensimmäinen kosketukseni Aseista-
kieltäytyjäliiton toimintaan on var-
masti ollut Sivari&Totaali-lehti. Tai 
varmasti ja varmasti, osoitteeseemme 
julkaisu tuli kyllä jo Sivari-nimellä. 
Itse en vain tuolloin vielä osannut 
lukea. Ensimmäiset muistikuvani leh-
destä ovat vasta teinivuosilta. Noihin 
aikoihin yksi ensimmäisistä AKL-
toimintani muodoista tuli niinikään 
lehden välissä, kun keräilin mukana 
lähetettyyn adressiin nimiä koulussa. 

Sivari&Totaali on ilmestynyt ny-
kyisellä nimellään reilut 20 vuotta 
eli yli puolet Aseistakieltäytyjäliiton 
historiasta. En siis varmasti ole ainoa 
jonka ensi- tai myöhempiin antimili-
taristisiin askeliin julkaisu on kuulu-
nut. 

Lukijanurani alussa vuosituhan-
nen alkupuolella en tietenkään vielä 
aavistanut mitä kaikkea päätyisin leh-
den parissa tekemään – esimerkiksi 
päätoimittamaan keskelle nimenmuu-
tosta. 

Vuonna 2014 AKL täyttää 40 
vuotta ja sen kunniaksi myös lehden 
on aika siirtyä eteenpäin. Seuraavasta 
numerosta alkaen julkaisu kantaa ni-
meä Antimilitaristi.

Vaikka nimen vaihdosta voi pitää 
merkkinä antimilitaristisen toiminnan 
muutoksesta, ei nimenvaihdos ehkä 
sittenkään ole kovin radikaali. Lehden 
linjaan ei ole luvassa uudesta nimes-
tä johtuvia muutoksia. Tarkoitus on 
edelleen pitää lukijamme kärryilla 
lainsäädännön muutoksista, aseista-
kieltäytymisen käytännöstä ja samalla 
pysyä yhtä tinkimättömänä kuin ai-
emminkin. 

Liiton juhlavuosi näkyy lehdessä 
myös historian kertaamisena. Se alkaa 
jo tässä numerossa 80-luvun siviilipal-
velusta muistelemalla. 

Pyrkimykset lehden uuteen ni-
meen eivät muuten ole edes tämän 
vuosituhannen keksintöä – vai mitä 
sanotte vuoden 1997 kilpailusta: 
”Mikä lehdelle nimeksi”?  

Tuuli Vuori

Aseistakieltäytyjäliitto - 40 vuotta piikki-
nä militarismin lihassa.



Marraskuun 28. päivänä 2013 kan-
sainvälinen antimilitaristinen liike 
koki kovan iskun, kun War Resisters’ 
Internationalin puheenjohtaja Ho-
ward Clark kuoli yllättäen kotonaan 
Madridissa. Howard oli aktivisti, 
anarkisti, tutkija ja perheenisä.

Howard aloitti antimilitaristisen 
uransa väkivallattoman vastarinnan 
äänenkannattajassa, Peace News -leh-
dessä 70-luvun alussa, jonka jälkeen 
hän toimi WRI:n toimistolla koordi-
naattorina vuodet 1985-97. Akatee-
mista tutkimusta väkivallattomuu-
desta Howard teki vuosien varrella 
Bradfodissa, Cambridgessa, Covent-

Howard Eurooppalaisen antimilitaristisen verkoston 
kokouksessa Jarandilla de Verassa vuonna 2010.

ryssa ja Madridissa. Ennen äkillistä 
kuolemaansa Howard toimi toista 
kauttaan WRI:n puheenjohtajana. Hä-
net oli valittu tehtävään ensimmäistä 
kertaa vuonna 2006.

Itse tapasin Howardin ensimmäis-
tä kertaa osallistuessani WRI:n se-
minaariin Oxfordissa vuonna 2000. 
Teemana oli väkivallattoman toimin-
nan rooli Kosovosta Seattleen. Yhtenä 
Balkan Peace Teamin perustajista Ho-
ward toimi 90-luvulta alkaen aktiivi-
sesti väkivallattoman vastarinnan pa-
rissa Kosovossa. Vuonna 2000 hän oli 
juuri julkaissut kirjan ”Civil Resistance 
in Kosovo”.

Vuosien varrella edustaessani 
AKL:ää WRI:n neuvostossa opin ar-
vostamaan Howardin organisointiky-
kyä, asiantuntemusta, arjen realismia, 
huumorintajua sekä avointa ja läm-
mintä suhtautumista toisiin ihmisiin. 
Howard yhdisti työssään teorian ja 
käytännön ja ymmärsi miten väkival-
laton vastarinta milloinkin toimii – ja 
milloin ei. Howardin menettäminen 
on suuri menetys kansainväliselle an-
timilitaristiselle liikkeelle. Vielä suu-
rempi menetys on Howardin leskelle 
Yolandalle ja lapsilleen Violetalle ja 
Ismaelille.

Simo Hellsten
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Irakin sodasta kieltäytynyt yhdeysval-
talainen aseistakieltäytyjä Kimberly 
Rivera synnytti marraskuun lopussa 
lapsen vankeudessa. Mikäli häntä ei 
armahdeta välittömästi, hänet ero-
tetaan vastasyntyneestä pojastaan ja 
palautetaan Fort Carsonin sotilasvan-
kilaan suorittamaan loput karkaami-
sesta saamastaan tuomiosta.

TAUSTAA
Kimberly pakeni Kanadaan kahden 
Irakin komennuksen välissä vuonna 
2007 tultuaan vakuuttuneeksi siitä, 
että sota on väärin. Irakissa hän kävi 
keskustelemassa sotilaspastorin kans-
sa siitä, ettei voi tappaa toista ihmistä. 
Pastori ei kuitenkaan kertonut hänelle 
USA:n lainsäädännön sotilaille tarjo-
amasta mahdollisuudesta hakea aseis-
takieltäytyjän statusta.

Kanada ei myöntänyt hänelle tur-
vapaikkaa, vaan karkotti hänet ta-
kaisin Yhdysvaltoihin. Vähän ennen 
sotilasoikeudenkäyntiä tehdyssä haas-
tattelussa Rivera kertoi: “Kun näin 
Irakissa pienen tytön vapisevan pelosta 
- minua uniformuni takia peläten - en 
kyennyt käsittämään, mitä kaikkea hän 
on joutunut kokemaan. Näin vain oman 
pikku tyttöni ja halusin vain ottaa hänet 
syliini ja lohduttaa häntä. Mutta tiesin, 
etten voinut tehdä niin. Se särki sydäme-
ni. En hyväksy kenenkään vahingoitta-
mista. Vahingoittaisin mieluummin itseä-
ni. Koin myös, että tämä vakaumus teki 
minusta rasitteen yksikölleni enkä ha-
lunnut olla syy sille, että joku muu satut-
taa itsensä. Niinpä lähdin (...) Vaikken 
täyttänyt virallista aseistakieltäytymis-
hakemusta, pidän itseäni aseistakieltäy-
tyjänä, joka vastustaa kaikkia sotia.”

KANSAINVÄLISET SOPIMUKSET 
ROSKIIN
Aseistakieltäytyminen omantunnon 
perusteella sisältyy Ihmisoikeuksien 
julistuksen 18. artiklan ja kansalais- ja 
poliittisia oikeuksia koskevan yleis-
sopimuksen 18. artiklan turvaamaan 
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapauteen. Tämän suojan piiriin kuu-
luvat myös ne, jotka ovat alunperin 
hakeutuneet armeijaan vapaaehtoi-
sesti, sillä kansalais- ja poliittisia oi-
keuksia koskeva yleissopimus tunnus-
taa myös vakaumuksen muuttumisen 
mahdollisuuden. Tätä käsiteltiin YK:n 
ihmisoikeuskomitea yleisessä kom-
mentissa no 20 (5. kappale).

Voit allekirjoittaa vaatimuksen sivii-
lipalveluksen lyhentämisen puolesta 
osoitteessa http://www.adressit.com/
siviilipalveluksen_lyhentaminen.

YK:n ihmisoikeuskomitea totesi 
vuoden 2013 heinäkuussa antamas-
saan Suomea koskevassa määräai-
kaisraportissa, että siviilipalveluksen 
kesto on edelleen rangaistuksenomai-
nen ja kehotti Suomea lyhentämään 
sitä. Lausunto perustuu kansalais- ja 
poliittisia oikeuksia koskevaan yleis-
sopimukseen, joka sitoo Suomea. Ih-
misoikeuskomitealla on sopimuksen 
tulkintavalta.

Asiaa koskevaan eduskuntakysy-
mykseen viime viikon lopulla anta-
massaan vastauksessa työministeri 
Lauri Ihalainen kuitenkin ilmoittaa, 
ettei ”hallituksessa ole vireillä suunnitel-
mia siviilipalveluksen lyhentämisestä”. 
Siviilipalvelus kestää nykyisin 347 
vrk. Tämä on yli kaksi kertaa varus-
miespalveluksen lyhin kesto (165 
vrk).

Aseistakieltäytyjäliitto ihmettelee 
piittaamattomuutta Suomen kansain-
välisistä ihmisoikeusvelvoitteista. ”Si-

viilipalveluksen keston lyhentäminen on 
aikaisemmin ollut vaikeaa, koska sen 
on pelätty lisäävän sivariin hakeutuvien 
määrää. Tällä hetkellä kuitenkin noin 
neljäsosa asevelvollisuusikäisistä mie-
histä vapautetaan kaikesta palvelukses-
ta - yli kolme kertaa sivarin suorittavien 
määrä. Miksi ihmisten yhdenvertaisen 
kohtelun toteuttaminen on yhä näin vai-
keaa?”, liitto kysyy.

”Mikäli ihmisoikeuksia kunnoitta-
van siviilipalveluksen keston toteuttami-
nen on edelleenkin ylivoimaista, ehkä 
parempi ratkaisu olisi lakkauttaa sivari 
kokonaan ja vapauttaa kaikki aseista-
kieltäytyjät palveluksesta. Asevelvolli-
suutta vielä ylläpitävistä maista näin on 
toimittu Norjassa, jossa siviilipalveluksen 
toimeenpano lopetettiin vuonna 2012”, 
Aseistakieltäytyjäliitto toteaa.

Aseistakieltäytyjäliitto kannattaa 
asevelvollisuuden lakkauttamista. 
Niin kauan kuin asevelvollisuus vielä 
on olemassa, liitto toimii mahdollisim-
man hyvän siviilipalvelusjärjestelmän 
ja aseistakieltäytyjien yhdenvertaisen 
kohtelun toteutumisen puolesta.

Aseistakieltäytyjä Omar Saad vangit-
tiin 5.12. ja uudelleen 22.12.  Molem-
milla vangitsemiskerroilla hänet oli 
tuomittu 20 päiväksi vankeuteen. Uu-
det tuomiot ovat mahdollisia, vaikka 
ne rikkovat kansainvälisiä säädöksiä.

18-vuotias Saad julisti Tiberiasin 
kaupungissa kieltäytyvänsä palvele-
masta Israelin armeijassa. Kieltäyty-
misilmoituksessaan Omar Saad sanoi: 
”Kieltäydyn olemasta teidän sotanne 
liekkien polttoaine, enkä ole sotilas tei-
dän armeijassanne.” 

Myös Seif Abu Seif sai tuomion 
5.12. 18-vuotias Abu Seif ilmoitti kiel-
täytyvänsä asepalveluksesta Tal Has-
homerissa, ja hänellä langetettiin 20 
päivää vankeutta. 

Seif ja Saad kuuluvat Israelin druu-
siyhteisöön. Asevelvollisuus koskee 
Israelissa druuseja, toisin kuin muita 
maan arabikansalaisia. Kieltäytymisil-
moituksessaan Seif kirjoitti: ”Kuinka 
voisin osallistua veljieni vangitsemiseen 
ja tappamiseen? Kuinka voisin identi-
fioitua valtioon, joka on vienyt meidän 

maamme? Kuinka voisin druusina, ara-
bina ja palestiinalaisena nousta niitä 
vastaan, jotka jakavat elämäni, perin-
töni ja kohtaloni? En voisi sekuntiakaan 
kuvitella tekeväni niin.”

Loppusyksystä vakeustuomion sai 
myös 18-vuotias Bar Ahronovitch. 
Hän julisti kieltäytymisensä palvella 
Israelin armeijassa Tal-hashomerin 
värväyskeskuksessa. Hän sai kieltäy-
tymisensä johdosta 20 päivän van-
keustuomion 14. marraskuuta. 

Aseistakieltäytymisoikeus on tun-
nustettu kansalais- ja poliittisia oi-
keuksia koskevassa yleissopimukses-
sa. Tammikuussa 2007 antamassaan 
päätöslauselmassa YK:n ihmisoike-
uskomitea tunnusti aseistakieltäyty-
misoikeuden kuuluvan sopimuksen 
18. artiklan turvaamien ajatuksen-, 
omantunnon- ja uskonnonvapauden 
piiriin.

Omar Saadin kieltäytymisilmoitus 
löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta:
http://www.wri-irg.org/node/20565
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Suomesta vietiin vuonna 2012 puo-
lustustarvikkeita eli sotatuotteita 
enemmän kuin kertaakaan 2000-lu-
vulla, tutkimusverkosto SaferGlobe 
toteaa joulukuun alussa julkaistussa 
asevientiraportissaan. 

Vuosina 2008-2012 sotatuotevien-
ti kasvoi 30 prosenttia edelliseen vii-
sivuotiskauteen (2003-2007) verrat-
tuna. Sotatuoteviennistä puolet meni 
EU-maihin. Tutkimusverkosto toteaa-
kin, ettei finanssikriisi näkynyt aina-
kaan vielä Suomen osuudessa unionin 
asevarustelusta. 

Lähi-idän kiristynyt tilanne ja Ara-
bikevät sen sijaan näkyivät viennissä. 
Lähi-idän osuus sotatuoteviennistä 
laski noin puolella. Vuoden aikana 
tehtiin kolme kielteistä vientilupapää-
töstä, joista toinen koski Saudi-Ara-
biaa ja toinen Bahrainia. Sen sijaan 
sotilaspatruunoiden vienti Syyrian 
sisällissodan vaikutuksia vastaan va-
rautuvaan Turkkiin kasvoi. Samoin 
Kuwaitiin myönnettiin vientilupa 150 
tarkka-ampujan kiväärille.

Asevientiraportin mukaan siviili-
aseviennin läpinäkyvyydessä on on-
gelmia. Poliisihallituksen vientiluvat 
ovat salaisia, joten esimerkiksi Nami-
biaan myönnettyistä 5200 kiväärin 
vientiluvista ei voida tietää, oliko lu-
vat tarkoitettu perinteisiä metsästys-
aseita vai esimerkiksi puoli-automaat-
tisia reserviläisaseita varten.

Vuoden 2012 aikana myönnettiin 
vientilupa yhteensä 150 721 kaupal-
lisille ampuma-aseelle eli niin kutsu-
tulle siviiliaseelle. Vientilupien perus-
teella aseita vietiin 18,5 prosenttia 

vähemmän viisivuotiskaudella 2008-
2012 kuin vuosina 2003-2007. Toteu-
tunutta vientiä ei tiedetä, koska lupa-
viranomainen ei seuraa sitä.

Kaikkiaan 130,4 miljoonalla sivii-
lipatruunalle myönnettiin vientilupa 
vuoden aikana. SaferGlobe toteaa, 
että ”siviilipatruunan” käsitteen onnis-
tuneisuutta arvioitaessa on otettava 
huomioon, että esimerkiksi Bahrainin 
asevoimien tarkka-ampujien aseisiin 
Suomesta hankitut patruunat vietiin 
siviilipatruunoiden luvilla. Vientilu-
pien perusteella patruunoita vietiin 
11,4 prosenttia vähemmän viisivuo-
tiskaudella 2008–2012 kuin vuosina 
2003–2007. Toteutunutta vientiä ei 
tässäkään tapauksessa tiedetä.

Kaksikäyttötuotteille myönnetty-
jen vientilupien määrä kasvoi edelli-
sestä vuodesta 30 prosenttia 434 vien-
tilupaan. Kaksikäyttötuotteita ovat 
tuotteet, joita voi käyttää joukkotu-
hoaseiden valmistamiseen tai siviili-
luontoisen käytän lisäksi sotilaallisiin 
tarkoituksiin. Merkittävin muutos oli 
Etelä-Amerikan suhteellisen osuuden 
kasvu vajaasta kolmesta prosentista 
vajaaseen 13 prosenttiin. Sitä selittä-
vät kaksikäyttötuotteiden vientiluvat 
Brasiliaan ja Meksikoon.

Lähde: SaferGlobe Finland 
www.saferglobe.fi

Yhdenvertaisuusperiaatteen johdos-
ta aseistakieltäytyjien oikeudet ovat 
lähtökohtaisesti samat kuin armeijan 
käyvienkin: aseistakieltäytyminen 
perustuu tekona vakaumukseen ja 
mielipiteisiin, ja erilaiseen asemaan 
asettaminen tällaisten seikkojen joh-
dosta voi merkitä yhdenvertaisuus-
laissa kiellettyä syrjintää.

Käytännössä ongelmia kuiten-
kin saattaa edelleen esiintyä. Eräs 
esimerkki on kunnallinen yleinen 
virka- ja työehtosopimus (KVTES): 
sopimuksessa mainitaan, että reser-
vin kertausharjoitusajalta maksetaan 

palkkaa (vähennettynä kertausharjoi-
tuksista maksettavalla korvauksella), 
mutta täydennyspalvelusta suoritta-
vista ei ollut mainintaa.

Tämän johdosta Hyvinkään kau-
pungin henkilöstöjohtaja oli päättä-
nyt, että kaupungin virassa opetta-
jana toimivalle, joulukuussa 2012 
täydennyspalveluksen suorittaneel-
le reservinkieltäytyjälle ei makseta 
palkkaa täydennyspalveluksen ajalta. 
Yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoon 
(6§) perustuneen oikaisuvaatimuksen 
jälkeen Hyvinkään kaupunki päätti 
kuitenkin maksaa palkan sekä asian-

omaiselle että muille täydennyspalve-
lusvelvollisille, ja muut kyseenalaista 
menettelyä asian suhteen noudattavat 
kunnan ovat nyt seuraamassa perässä. 
Toivottavasti täydennyspalveluksen 
suorittavat muistetaan seuraavalla 
kerralla jo KVTES:ia laadittaessa.

Mikäli joudut vastaavankaltaiseen 
tilanteeseen, syrjivään kohteluun ei 
siis kannata tyytyä. Mikäli tarvitset 
apua asian hoitamisessa, voit ottaa 
yhteyttä ammattiliittoosi ja/tai Aseis-
takieltäytyjäliittoon: autamme mielel-
lämme asian saattamisessa lainmukai-
selle tolalle.
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Siviilipalveluksen valitseviin kohdis-
tuneet sosiaaliset paineet ovat ny-
kyään tavallisesti pienemmät kuin 
takavuosina. Tämä johtuu sivarin 
yleistymisestä ja ”normaalistumisesta” 
sekä armeijan käyvien määrän vähe-
nemisestä: intin käyminen ei olekaan 
enää samanlainen itsestäänselvyys 
kuin se monille oli vielä parikymmen-
tä vuotta sitten. Silti siviilipalveluksen 
valitseva nuori mies saattaa edelleen 
kohdata ennakkoluuloja ja kielteisiä 
asenteita perheenjäsenten, sukulais-
ten tai ystävien suunnalta. Alla olevat 
kokemukset ovat osa Aseistakieltäyty-
jäliiton ylläpitämällä sivari-sähköpos-
tilistalla viime vuoden syksyllä aihet-
ta koskeneen keskustelun yhteydessä 
esitetyistä puheenvuoroista.

”Eräs tuttavani on päättänyt alkaa siva-
riksi ja kaipaisi tukea ja neuvoja suvus-
saan olevan patrioottis-kokoomuslaisen 
henkilön kohtaamiseen. Jos listalaisil-
ta vain liikenee kokemuksia, hetkiä ja 
ajatuksia niin listatkaa niitä ja jakakaa 
vinkkinne. Kokoan vastauksista tukivies-
tin hänelle luettavaksi josko se rohkaisisi 
häntä henkilön kohtaamisessa. Tuki-
muodon osoittaminen on toki vapaa, mi-
nulla on käytössäni mustavalkotulostin 
eli piirrokset, kuvat jne. ovat kovin terve-
tulleita! Autetaan toveria, tattis!”
- S.

”Vaikka minulla ei ole vastaavia koke-
muksia anti-sivarisukulaisista, sanoisin 
minäkin että varsinkaan iäkkäämmän 
henkilön vakaumuksia ei kannata yrittää 
muuttaa. Sinun sietää olla ylpeä omasta 
vakaumuksestasi, jota edustat selvästi-
kin siitä huolimatta, että lähipiirissäsi 
on aatteidesi vastustajia. Se kannattaa 
aina muistaa: sinun oma sivariinmeno-
päätöksesi koskee juuri sinua ja sinun 
arvomaailmaasi; pidä pääsi pystyssä! 
Kaiken ajatuksenvaihdon lähtökohtana 
on molemminpuolinen kunnioitus toisen 
ihmisen ajatusmaailmaa kohtaan, ja jos 
sukulaisesi ei pysty kohtaamaan sinua 
tässä asiassa -- tulemaan sinua vastaan 

-- niin keinot ovat silloin vähissä. Toivo-
tan voimia sukulaisesi kanssa, ja toivon 
erityisesti että voitte pysyä väleissä aat-
teidenne eroavaisuuksista huolimatta.”
- KS. 

”Hankala tapaus. Itsellä oli entisen tyt-
töystävän puolelta sotaveteraanipappaa, 
jolle ei asiasta voinut edes mainita. Hen-
kilökohtainen mielipide on, että mikäli ei 
miellytä, niin et ole ko. henkilön kanssa 
tekemisissä. Kokemus on, että noita jää-
riä ei voi mielipiteiden osalta muuttaa. 
Raskas homma.”
- O.

”Ei yksi mies sotaa kaada, olen kuullut 
veteraanin suusta kun hänen mielipidet-
tään kysyttiin siviilipalveluksesta. Itse 
olen ylpeä sivariudestani, ja olen usein 
joutunut selittelemään minkä vuoksi tä-
hän ryhdyin. Vastaukseni on usein ollut 
naseva, ”armeijassa sinusta tehdään 
mies, joten koska olen jo mies en tarvitse 
armeijaa” mutta enemmän suosin poliit-
tista järkeilyä.

Hyvä tuleva sivari, muista että sinä 
elät elämäsi omalla tavallasi, eikä sinun 
pidä ikinä taipua omissa mielipiteissäsi, 
taikka vakaumuksissasi miellyttääkse-
si toisia. Kuitenkin tulee olla kohtelias 
ja korrekti ulosannissaan. Jos kyseinen 
patrioottishenkinen sukulaisesi kyseen-
alaistaa vakaumuksesi, voit kysyä mitä 
hän pelkää menettävänsä sinussa mikäli 
jätät armeijan väliin. Voit myös yrittää 
keskustella objektiivisella tasolla hänen 
kanssaan. Älä kuitenkaan alennu sub-
jektiivisuuden tasolle, jos hän ei pidä 
kuulemastaan, tiedät lopputuloksesta 
kumpi on vahvempi ihmisenä.

Voit myös yrittää kysyä häneltä syitä 
mielipiteisiinsä, älä tyydy ennalta opetel-
tuihin ”sivarit on homoja” tyylisiin vas-
tauksiin. Vaadi kunnon vastaus, saatat 
pian huomata että vastakeskustelijallasi 
on enemmän ennakkoasenteita ja luu-
lopuheita kuin faktoja esitettävänään. 
Toki voin olla väärässäkin! Äläkä lan-
nistu vaikka hän osoittaisi mieltään ja 
hermostuisi, tällöin voit hymyillä ja ker-

toa hänelle miten paljon arvostat hänen 
mielipidettään ja miten ikävää on että 
hän kokee asian omalla tavallaan mikäli 
se on negatiivissävytteinen. ”Let’s agree 
to disagree” tsemppiä ja toivottavasti 
saat homman selkeeksi!”
- M.

”Se on tuttavasi oma päätös, joka ei kos-
keta ketään muuta kuin häntä itseään, 
eikä kenenkään tarvitse kuvitella voivan-
sa tehdä päätöksen hänen puolestaan.”
- B.

”Jo tähän mennessä on moniin viestei-
hin suollettu suoranaista kultaa. Eten-
kin erään herra m:n lause (siteeraan 
suoraan): ”voit kysyä mitä hän pelkää 
menettävänsä sinussa mikäli jätät armei-
jan väliin”; on täsmälleen asian ytimes-
sä. Muistan itse kuinka hankala paikka 
omalle äidille oli päätökseni keskeyttää 
asevelvollisuus ja vaihtaa lennosta sivii-
lipalvelukseen. Koin hankalaksi yrittää 
täysin ymmärtää saamaani vastaanot-
toa vielä parinkin päivän päästä kotiu-
tumisen jälkeen, sillä tuskin kuulin edes 
sanaa ”huomenta” istuutuessani aami-
aispöytään.

Ihmisenä päätös ei kuitenkaan teh-
nyt minusta yhtään sen huonompaa ja 
tämä totuus pätee kaikkiin. Kysymykse-
ni kuuluukin kuinka kukaan voi toimia 
muuten kuin järkeilemällään tavalla? 
Loppukädessä kaikki ovat yksin omien 
valintojensa kanssa. Toivoisin isovan-
hempiemme ikäluokan myös muistavan 
ettei maailma ole enää yhtä kansallis-
aatekeskeinen, koska pelkästään vapaa 
markkinatalous sekä ulkomaisten osaak-
kuuksien mahdollistaminen tekee monis-
ta asioista vähemmän kotimaisia. 

Toivottavasti joutavista jorinoistani 
oli tarvitsevalle edes pientä apua. Saat-
teeksi muistuittaisin: järkevät ihmiset 
leppyvät aikanaan (vähemmän järkevät 
kenties hiukka hitaammin), eikä heillä 
ole muuta vaihtoehtoa päivän päättyessä 
kuin hyväksyä kanssaeläjät.”
- K.

”Yksi mahdollisuus on hivuttaa asia vä-
hitellen suvun tietoisuuteen, jos ei halua 
syystä tai toisesta kerralla kertoa mitä 
mieltä on kaikesta.

 Itse lykkäsin aluksi armeijaa, ai-
komuksena mennä sivariin tai totaali-
kieltäytyjäksi. Muutaman vuoden ajan 
sukulaiset kyselivät, mutta sitten ketään 
ei enää kiinnostanut. Nyt jos päättäisin 
sanoisin vakaumukseni kertarysäyksellä 
ja säästäisin mieltäni kikkailulta ja her-
moilulta, mutta alaikäisenä ei pokka riit-
tänyt. Lopulta oikeastaan hankin vapau-
tuksen, eikä tätä kukaan ole ihmetellyt.”
- J.
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Milloin ja minkä ikäisenä suoritit 
siviilipalveluksen?
Taisi olla 1980-81. Menin sivariin 
28-vuotiaana.

Kuinka pitkä oli siviilipalvelusai-
ka tuolloin?
Se oli kai vuoden mittainen, mutta 
minulla venyi kyllä paljon pidemmäk-
si, kun palveluspaikka oli kesällä kiin-
ni. Olin siinä välissä siviilissä ja sitten 
jatkoin loppuun.

Millä lauseella vakuutit vakau-
muksentutkintalautakunnan?
Tää on vähän nolo juttu. Olin siihen 
aikaan aktiivinen sivistysyliopisto-
liikkeessä ja vetosin Snellmanin aja-
tukseen siitä, että sivistys on Suomen 
ainoa voima. Noloa on siksi, että Snell-
man taisi kyllä olla Suomen oman 
armeijan puolustaja, mutta ehkä se 
haastattelijakaan ei ollut tästä selvil-
lä. Sitten oli jotain kysymyksiä siitä 
mitä tekisin, jos vaimon kimppuun 
hyökättäisiin. No siihen sanoin, että 
pistäisin kampoihin mitä pystyn, sillä 
institutionaalisen väkivallan vastus-
taminen ei merkitse sitä että luopuu 
henkilökohtaisen koskemattomuuden 
puolustamisesta.

Työpaikkasi ja työtehtäväsi sivii-
lipalvelusaikana?
Olin Kajaanissa psykologina kasvatus-
neuvolassa. Loistohomma!

Mitä töitä olet tehnyt sivarin 
jälkeen? 
Olen jonkin sortin akateeminen seka-
työmies. Tosin työura alkoi järjestö-
hommissa, Suomen Ylioppilaskuntien 
Liiton koulutuspoliittisena sihteerinä. 
Tein sitä aika pitkään. Sitten lipsuin 
jotenkin tutkimuksen suuntaan. Ensin 
pienellä apurahalla ja sitten erilaisina 
pätkinä siellä sun täällä – Työterveys-
laitoksella, Suomen Akamian tutkija-
na, Joensuun yliopistossa, Helsingin 
yliopistossa ...

Nykyinen duunisi?
Olen tutkijana Itä-Suomen yliopis-
tossa, tutkimusalueita on useitakin. 
Sydäntä lähellä on ihmistieteiden 
historia (dosentuuri psykologian his-
torian alalta), josta nyt on työn alla 
Pääoman suomennoshistorian yksi-
tyiskohtainen kartoittaminen.

Väitöskirja oli työttömien työllis-
tymisen tukemisesta ja sen teemoja 
jatkan nyt Kasvatustieteen ja psyko-
logian osastossa, jossa olen mukana 
tutkimassa mm. peruskoulun jälkeisiä 
koulutusvalintoja ja -siirtymiä sekä 
opinto-ohjaajien työtä ja siihen vai-
kuttavia seikkoja.

Miten siviilipalveluksen suoritta-
minen on vaikuttanut työpaikan 
saantiin? 
En usko, että sillä on ollut suurem-
paa vaikutusta suuntaan tai toiseen. 
Epävirallista myönteisyyttä olen var-
maan kokenut joissakin yliopiston yk-
siköissä, joissa olen sattunut olemaan. 
Kielteistä ei missään. Jos tekee työtä 
kasvatussektorilla tai kulttuuri- tai 
tutkimushommissa, niin sivaria kat-
sotaan kyllä pääsääntöisesti hyvällä, 
mutta ei siitä tietenkään mitään viral-
lisia lisäpisteitä saa.

Oliko siviilipalveluksesta hyö-
tyä?
Toimin reilun vuoden ajan psykologi-
na. Tällä ei ollut vaikutusta ensimmäi-
siin siirtymiin sivarin jälkeen, koska 
toimin järjestökentällä. Mutta sen jäl-
keen kun siirryin psykologian kentälle 
tutkijaksi ja opettajaksi, niin sivariko-
kemus on osoittautunut suoranaisek-
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Vielä 1980-luvun alkupuolella kaik-
kien sivariin haluavien oli läpäistä-
vä vakaumuksentutkintamenettely. 
Siviilipalvelukseen halunnut joutui 
ensin sotilaspiirin (vastaa nykyisiä 
armeijan aluetoimistoja) kuuluste-
luun ja mikäli sotilaspiiri ei suoraan 
puoltanut hakemusta, myös ”Asevel-
vollisten tutkijalautakunta” -nimisen 
elimen kuultavaksi.

Vakaumuksentutkinnan läpäi-
seminen ei ollut läpihuutojuttu. 
1970-luvulla lautakunnan linja oli 
vielä melko maltillinen, ja esim. 
vuonna 1979 hakemuksista hylät-
tiin noin neljä prosenttia. Sivariin 
hakevien määrän noustessa 1970- ja 
80-lukujen taitteessa tilanne kuiten-
kin muuttui ja vuonna 1983 vakau-
muksentutkintamenettely hylkäsi 
jo yli 16 prosenttia hakemuksista. 
Vakaumuksentutkinnassa hylätyt 
määrättiin tavallisesti aseettomaan 
palvelukseen armeijassa.

Sivariin hakeutuvien kohtelu 
vakaumuksentutkinnassa oli usein 
asiatonta ja heille esitetyt kysymyk-

si aarreaitaksi. Eli varsin hyödyllistä 
käydä siviilipalveluksessa, tästä näkö-
kulmasta katsottuna.

Mieleen jäänyt tapahtuma tai 
sattumus siviilipalvelusajalta?
Voe hyvänen aeka sentään! No niitä 
oli kyllä niin paljon, että tässä tila 
loppuisi, jos alkaisin kertaamaan. No 
sanotaan vaikka tämä. Luvattiin tarjo-
ta (kolme sivaria) illallinen työpaikan 
porukoille, jos panostavat nykyra-
hassa vitosen verran kassaan. Aluksi 
kaikki vähän aprikoivat, mutta tulivat 
sitten mukaan vähän niin kuin säälin 
tunteesta. Tehtiin hieno kreikkalainen 
salaatti, olisko paistettu siihen pizzaa 
oheen, jotain muutakin murkinaa oli 
mutta tarkka menu on unohtunut. 
Juomana harkitusti sopivaa viiniä ja 
jälkiruuan kanssa Irish Coffee. Jengi 
vähän jo viinipulloja avatessa haukkoi 
henkeä, mutta repesivät lopullisesti 
kun nostettiin Irish Coffeet jemmas-
ta pöydälle. Ja sen jälkeen oli hyvät 
jatkot ja varsin mukavaa työpaikalla 
loppupalvelun ajan.

Onko vakaumuksesi säilynyt? 
Mitä tekisit, jos nyt joutuisit 
kutsuntoihin?
Tämä on tosi paha. Nuorimmaiselle 
lapselle taisin sanoa, että mene vaan 
inttiin – ja se katsoi mua niin kuin 
olisin tullut hulluksi. Vakaumus toi-
mia rauhan puolesta on tietty edel-
leenkin vahva, mutta jotenkin tässä 
iässä tuo intti-kysymys ei ole enää 
pohdintojen ytimessä. Ehkä menisin 
sivariin vieläkin. Mutta sillä tavalla 
on asenteet kehittyneet, etten katso 
pahalla inttiinkään menijöitä. Intissä 
voi oppia kaikenlaista, ja sielläkin voi 
tehdä yhtä sun toista järkevää. Intti 
edustaa rakenteellista väkivaltaa ja 
sen olemassaoloon voi vaikuttaa vain 
rajatussa määrin omalla sivari vai int-
ti -ratkaisullaan. Tänään näen myös 
poliittisen vaikuttamisen ihan perin-
teisten kanavien ja puolueiden kautta 
tärkeäksi, sillä eduskuntahan se viime 
kädessä päättää näistä institutionaali-
sista rakenteista. 

Jussi Hermaja

set absurdeja. Eräässä aikoinaan te-
levisioonkin päätyneessä tapaukses-
sa sivariin haluava oli ollut innokas 
luonnossa liikkuja, joten lautakun-
nan upseerijäsen oli kuulustelun ai-
kana kaivanut taskustaan lintupillin 
ja alkanut luritella sillä vaatien si-
varikokelasta tunnistamaan eri lin-
tujen lauluääniä.. 

1980-luvulla aseistakieltäytyjät 
nousivat voimakkaaseen vastarin-
taan vakaumuksentutkintaa vas-
taan. Monet kuulustelujen jälkeen 
hylätyt valitsivat vankeustuomion 
mieluummin kuin aseettoman 
palveluksen armeijassa. Protestit 
johtivat siihen, että vakaumuksen-
tutkinta lakkautettiin väliaikaisen 
siviilipalveluslain astuttua vuonna 
1987, minkä jälkeen siviilipalveluk-
seen pääseminen on ollut ilmoitus-
asia. 

Kaj Raninen
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Kansalaisaloitteeseen asevel-
vollisuuden lakkauttamiseksi 
on kerätty nimiä syyskuusta 
alkaen. Yksi aktiivisimmista 
nimien kerääjistä on Tam-
pereella asuva Aino Nevala, 
joka kertoi Sivari&Totaalille 
kokemuksistaan.

Ainon tie nimien keruuseen kulki 
kahden eri rauhanjärjestön, Aseista-
kieltäytyjäliiton ja Sadankomitean, 
kautta. ”Tietenkin mie kannatan tätä 
aloitetta ja haluan tehdä sen näkyväksi. 
Antaa oman panokseni siihen,” hän pe-
rustelee osallistumistaan. Haastattelu-
hetkellä paperille päätyneitä allekir-
joituksia oli hänen laskujensa mukaan 
noin reilusti toista sataa. 

Allekirjoituksia kansalaisaloitteen 
kannatusilmoituksiin voi kerätä mo-
nessa paikassa. Ainon on voinut tavata 
kaupungin pääkaduilla, joskus ravin-
toloissakin. ”Kansion mukana pitämi-
nen on helppoa, samoin ihmisten pysäyt-
täminen ja sen kysyminen, kiinnostaisiko 
heitä tällainen aloite,” Aino toteaa. 

KERTOMUSTEN KERÄÄJÄ

Asevelvollisuus on tunteita nostatta-
va aihe, josta useimmilla on mielipi-
de. Se on tietenkin näkynyt myös ni-
mienkerääjän kohtaamisissa. Moni on 
innostunut kertomaan myös omista 
aiheeseen liittyvistä kokemuksistaan. 
Tällaiset keskustelut Aino mainitsee-
kin omalta kannaltaan erityisen pal-
kitseviksi: 

”Tykkään siitä että otan kontaktia 
ihmisiin ja ihmiset minuun, ja että he 
avaavat omaa maailmankatsomustaan 
ja kertovat kokemuksistaan.”

Ihmisten kohtalot ja syyt allekir-
joittaa kannatusilmoitus ovat olleet 
välillä liikuttaviakin. 

”Yksi esimerkki on semmoinen van-
hempi herra joka tuli kyselemään pääl-

läni olevasta AKL:n paidasta. Siinä hetki 
jutusteltiin ihan kaikkea mahdollista ja 
sitten tarjosin hänelle tuota  kansalais-
aloitetta että kiinnostaisiko tämmöinen. 
Hän siinä sitten hiljeni ja selitti että hä-
nen isänsä kuoli sodassa. Ja sitten hän 
allekirjotti sen. Että aika yllättävistä pai-
koista kannatusta tulee,” Aino kertoo. 

KESKUSTELUA HERÄTTÄMÄSSÄ

Nuori nainen asevelvollisuudesta pu-
humassa on herättänyt Ainon mukaan 
myös epäilyksiä: ”On niitä tietenkin jot-
ka ajattelee että minä nyt tässä nuorena 
naisena sekaannun miehisyysriittiin.”

”Olen suhtautunut niin että minä 
tässä koen ajavani tasa-arvoa,” Aino 
kertoo vastanneensa epäilijöille ja 
puuskahtaa: ”Ei ketään pitäisi pakot-
taa tarttumaan aseisiin sukupuolensa 
perusteella. Onhan se väärin että ase-
velvollisuus koskee miehiä. Sen ei pitäis 
koskettaa yhtään ketään. Ei pitäisi olla 
kenenkään velvollisuus tarttua aseisiin.”

Kaikki eivät ole tietenkään olleet 
samaa mieltä asevelvollisuuden lak-
kauttamisesta, ja Aino kertoo saaneen-
sa kuulla kunniansa yllättäviltäkin 
tahoilta. Hän kuitenkin sanoo, ettei 
yritä väkisin muuttaa muiden kanto-
ja. Kaikilla on oikeus mieliteeseensä. 
Aino pitää tärkeänä pikemminkin alle-
kirjoituskynnyksen alentamista niille, 
jotka siitä voisivat olle kiinnostuneita.

Riippumatta siitä pääseekö aloite 
eduskunnan käsittelyyn, näkee Aino 
kampanjan hyödyllisenä: ”On hyvä jos 
tällä saa yhteiskunnallista keskustelua 
herätettyä asevelvollisuudesta ja puolus-
tusvoimien roolista.”

Tuuli Vuori

Aino Nevala järjesti myös syksyn Kut-
suntakampanjaa Tampereella. Lentoleh-
tisten välissä jaettiin lomakkeita kansa-
laisaloitteen allekirjoittamiseksi.

Kuvaaja: Sampo Seppä

MIKÄ KANSALAISALOITE?

• Kansalaisaloite on lakiehdotus tai 
ehdotus lainvalmisteluun ryhtymi-
sestä.

• Eduskunta ottaa aloitteen käsitte-
lyyn, jos se on kerännyt tuekseen 
vähintään 50 000 kannatusilmoi-
tusta.

• Kansalaisaloitetta voivat kan-
nattaa äänioikeutetut Suomen 
kansalaiset.

• Katso myös: www.ohion.fi

NÄIN KERÄÄT ALLEKIRJOITUKSIA

• Kansalaisaloitteen voi allekirjoit-
taa paperilomakkeelle tai netissä: 
www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/468

• Paperisia lomakkeita saa mm. 
Aseistakieltäytyjäliiton toimistolta.

• Helpoiten keräät allekirjoituksia jos 
kannat lomakkeita mukanasi.

• Mieti valmiiksi perustelusi: Miksi 
itse kannatat aloitetta? Valmis-
taudu myös kertomaan, mikä on 
kansalaisaloite sekä tarkemmin 
kyseisen aloitteen taustoista. 

• Kysy tuttaviltasi, olisivatko he 
kiinnostuneita allekirjoittamaan. 
Tai voit pysähtyä juttelemaan tun-
temattomien kanssa ja tiedustella 
heidän kantaansa asiaan.
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Suomen ”yleistä” asevelvollisuutta on 
monesti kutsuttu miesten tasa-arvo-
ongelmaksi, koska se velvoittaa vain 
miehet viettämään puolesta vuodesta 
vuoteen armeijassa tai siviilipalveluk-
sessa. Kuitenkin vain miehiä koskeva 
asevelvollisuus on luotu hyvin mies-
valtaisessa poliittisessa järjestelmässä 
miesten päätöksillä. Samoin rohkenen 
väittää, että nykyäänkin asevelvolli-
suuden alasajoa estävään joukkoon 
kuuluu vähintään yhtä paljon eri-ikäi-
siä miehiä kuin naisia. 

Suomen itsenäistymisen jälkeen 
asevelvollisuutta ei alun alkaen ulo-
tettu naisiin, koska naisia ei pidetty 
soveltuvina armeijaan. Taustalla vai-
kuttivat käsitykset miehistä yhteis-
kunnan ylläpitäjinä ja suojelijoina. 
Naiset olivat niitä joita piti suojella. 
Mitä yhteiskunnallemme merkitsee 
se, että tälle logiikalle perustuva insti-
tuutio on edelleen olemassa? 

Asevelvollisuus on tasa-arvo-
ongelma naisten kannalta, koska se 

osaltaan sulkee naisia pois puolustus-
politiikasta. Edelleenkin voi kuulla 
puheenvuoroja, joissa naisten päte-
vyys armeijasta, puolustuspolitiikasta 
tai ylipäänsä sodasta keskusteltaessa 
kielletään, varsinkin jos nämä eivät 
ole käyneet armeijaa. Laajemmassa 
mittakaavassa kyse on siitä, keitä pi-
detään varteenotettavina toimijoina 
yhteiskunnassa. 

Asevelvollisuus on kaikkien suku-
puolten ongelma, koska se ylläpitää 
kaksinapaista sukupuolijärjestystä, 
jossa miehille ja naisille on varattu 
hyvin rajoijetut olemisen mahdolli-
suudet. Kärjistetysti ajatus toimii niin 
että miesten on mentävä armeijaan ja 
miesten on oltava valmiita väkival-
taan. Naisten pitäisi olla suojeltavia 
Suomi-neitoja ja synnyttää uusia soti-
laita – miksi muuten naisten pysymis-
tä asevelvollisuuden ulkopuolella pe-
rusteltaisiin ”synnytysvelvollisuudella”?

Norjassa asevelvollisuuden tasa-
arvokysymykset koitettiin hiljattain 

ratkaista ulottamalla maan ennes-
täänkin käytännössä vapaaehtoinen 
asevelvollisuus koskemaan myös 
naisia. Ratkaisu on ehkä periaattees-
sa lain tasolla tasa-arvoinen, mutta 
jättää monta kysymystä avoimeksi 
feministeille: voiko tasa-arvon aja-
misen typistää vain lain kirjaimiksi, 
vailla syvempää sisältöä? Muodolli-
nen tasa-arvo lain edessä ei riitä, jos 
se vain ulottaa epätasa-arvoistavat ja 
alistavat rakenteet koskemaan entistä 
laajempaa väestön osaa. Asevelvolli-
suudessa on paljon muitakin ongel-
mia muodollisen epätasa-arvon li-
säksi – siinä pakotetaan osa ihmisistä 
opettelemaan tappamista ja tapetuksi 
tulemista ja kyseenalaistamatta auto-
ritääriseen ja alistavaan kuriin sopeu-
tumista. Tämän takia velvollisuuden 
laajentamista parempi vaihtoehto on 
sen lakkauttaminen.

Tuuli Vuori
Kirjoitus on julkaistu aiemmin Ohion.fi 

-sivuston vieraskynäpalstalla.

Valtioneuvosto nimitti muutama 
viikko sitten uuden Asevelvollisten 
tutkijalautakunnan, kun edellisen 
lautakunnan kolmivuotinen toimi-
kausi päättyi. Juuri tämän edellisen 
lautakunnan toimikaudella kehitys on 
ollut erityisen murheellista. Hylkäys-
tuomiot lisääntyivät räjähdysmäisesti 
- ja sitä myöten aikapommina syntyi 
vankilatuomioiden suma.

Lautakunnan kokoonpanossa ta-
pahtui pari muutosta, jotka kenties 
merkitsevät hienoista käännettä pa-
rempaan suuntaan. Lautakunnan 
varsinaisista jäsenistä kaksi ehkä su-
rullisinta tapausta, upseerijäsen ja oi-
keusministeriön edustaja, vaihdettiin 
pois.

Uusiksi jäseniksi nimettiin evers-
tiluutnantti Tauno Kalevi Heikkilä 
ja lainsäädäntöneuvos Jukka Tapio 
Laaksonen. Uusien nimien käyttäyty-
mistaipumuksista sen paremmin kuin 
perehtyneisyydestä eettisten kysy-
mysten pohdiskeluun ei ole vielä tie-
toa. Tiedossa ei myöskään ole, onko 
heidän omia vakaumuksiaan testattu 
yhtä seikkaperäisin menetelmin, kuin 
siviilipalvelukseen pyrkijöiden.

Muina varsinaisina jäseninä jatka-
vat Per-Erik Förars puheenjohtajana, 
Matti Edvard Virkkunen psykiatrijäse-
nenä ja Göran von Bonsdorff neljänte-
nä jäsenenä.

Ehkä mielenkiintoisin muutos lau-
takunnan kokoonpanossa oli se, että 
Bonsdorffin toiseksi henkilökohtai-
seksi varajäseneksi valittiin nainen, 
toiminnanjohtaja Pirkko Anneli Lahti. 

Täysjärkisen naisen läsnäololla saatta 
olla oma vaikutuksensa siihen kie-
roontuneeseen tunnelmaan, joka lau-
takunnan istunnoissa vallitsee.

Lautakunnan kokoonpanolla ei 
sinänsä ole suurtakaan merkitystä. 
Pääongelma on se, että lautakunta 
yleensä on olemassa, suorittamassa 
järjetöntä ja mahdotonta tehtäväänsä.

Käytännössä henkilöiden vaihtu-
misella saattaa kuitenkin olla oma 
vaikutuksensa, suuntaan tai toiseen. 
Kysymys on ikäänkuin siitä, että ar-
pajaiskoneen noppa on painotettu 
hieman uudella tavalla. Jotkut arvon-
nan tulokset voivat muuttua 3-2:sta 
2-3:een. Ja sillä on toki yksittäista-
pauksissa ratkaiseva merkitys moni-
en nuorten ihmisten elämänkulkuun. 
Tällaisen sattuman varassa kun voi 
olla 9 kuukauden linnatuomio.

Todellista ratkaisua ei kuitenkaan 
löydy ennenkuin tämä mielipideter-
rorin väline lakkautetaan lopullisesti.

Antti Marttinen
Julkaistu Sivari-lehdessä 1/1984

Lisää lehden artikkeleita osoitteessa: 
http://akl-web.fi/sivari_totaali/19841
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Yksi juonne viime 
aikoina velloneessa 
asevelvollisuuskeskustelussa 
on ollut kansalaispalvelus: 
miesten yhä valikoivamman 
asevelvollisuuden sijasta 
nuoret velvoitettaisiin 
sukupuolesta 
riippumatta suorittamaan 
kansalaispalvelus, jonka 
huomattavasti nykyistä 
useampi suorittaisi 
armeijan ulkopuolella. 
Kansalaispalveluksessa olisi 
kuitenkin lukuisia ongelmia, 
joista muutamaa käsitellään 
tässä artikkelissa.

MIKSI KANSALAISPALVELUKSESTA 
PUHUTAAN?

Perimmäinen syy kansalaispalve-
luksesta viime aikoina käydylle kes-
kustelulle on asevelvollisuuden krii-
siytyminen: miespuolisen ikäluokan 
enemmistön sotilaalliseen koulut-
tamiseen perustuva asevelvollisuus 
tuottaa järjettömän paljon sotilaita 
mihinkään tästä maailmasta peräisin 
olevaan sotilaalliseenkaan uhkaku-
vaan suhteutettuna. 

Asevelvollisuutta on arvosteltu vii-
me aikoina paljon myös sen sukupuo-
lisen syrjivyyden vuoksi. Nykymuotoi-
sen asevelvollisuuden laajentaminen 
koskemaan myös naisia olisi mieletön 
ajatus. Vain  miehiä koskevanakin se 
tuottaa aivan liikaa sotilaita. Tällöin 
kansalaispalvelus on helposti mieleen 

tuleva ratkaisu: säilytetään asevelvol-
lisuus ja poistetaan ongelma tasa-ar-
von kanssa muuttamalla järjestelmää 
niin, että se koskee kaikkia ja suuri 
osa palvelusvelvollisista suorittaa pal-
veluksen armeijan ulkopuolella. 

Tätä taustaa vasten ei olekaan yl-
lättävää, että kansalaispalveluksen 
luomiseen viittaavia puheenvuoroja 
on tullut myös armeijan suunnalta. 
Armeijan silloinen komentaja Juhani 
Kaskeala esitti jo vuonna 2007 ”uutta 
vaihtoehtoa varusmiespalvelukselle”. 
Kaskeala ja kolme muuta eläköitynyt-
tä armeijan komentajaa puhuivat si-
viilipalveluksen muuttamisesta kansa-
laispalvelukseksi myös viime vuoden 
syksyllä antamassaan haastattelussa.

Tällaisissa pohdinnoissa yritetään 
kuitenkin edetä niin sanotusti perse 
edellä puuhun. Kansalaispalveluside-
oiden taustalla ei ole pohdinta - vie-
lä vähemmän analyysi tai tutkimus 
- siitä, olisiko tällainen velvollisuus 
todellisuudessa yhteiskunnan kan-
nalta tarpeellinen ja kustannuksiinsa 
nähden hyödyllinen. Niiden tarkoitus 
on ensisijaisesti asevelvollisuuden pe-
lastaminen.

Asevelvollisuus on instituutiona 
kriisiytymässä ja sen osalta todellakin 
on syytä kiivetä puuhun. Se kannat-
taa kuitenkin tehdä oikein päin: kun 
järjestelmä aiheuttaa tarkoituksensa 
kannalta suuria ongelmia, paras rat-
kaisu on luopua siitä. Samalla tietysti 
poistuisi tärkein yhteiskuntaa milita-
risoiva instituutio, mikä näyttääkin 
olevan monille asevelvollisuudesta 
luopumisen suurin ongelma.

TARVITAANKO 
KANSALAISPALVELUSTA?

Mikäli kansalaispalvelus toteutettai-
siin, sen puitteissa tulisi löytää mie-
lekästä tekemistä joka vuosi viisinu-
meroiselle määrälle ihmisiä, jotka 
suorittaisivat uutta velvollisuuttaan 
useimmissa tapauksissa ilman kun-
nollista koulutusta tai kokemusta 
tehtäviinsä. Kansalaispalvelusta poh-
dittaessa onkin kiinnitetty yllättävän 
vähän huomiota siihen, kuinka paljon 
tällaisen järjestelmän toteuttaminen 
lopulta maksaisi, miten se käytän-
nössä organisoitaisiin, kuinka paljon 
kansalaispalvelijoiden työstä lopulta 
olisi hyötyä ja mitä yhteiskunnallisia 
vaikutuksia sillä todellisuudessa olisi.

Kansalaispalveluksesta puhutta-
essa yhdeksi keskeiseksi alaksi on 
mainittu sosiaali- ja terveydenhoi-
tosektori. Mikäli tälle taloudellisten 
resurssien puutteessa kärvistelevälle 
alalle tulisi tuhatmäärin enemmän 
tai vähemmän ammattitaidotonta 
halpatyövoimaa, on valitettavan to-
dennäköistä, että kansalaispalvelijoi-
ta käytettäisiin tosiasiassa palkatun 
työvoiman sijasta. Tämä taas johtaisi 
palvelujen tason laskuun ja vaikuttaisi 
alalle kouluttautuneiden työllisyyteen 
ja palkkatasoon.

Toinen idea on taas ollut kansa-
laispalveluksen käyttäminen yhteis-
kunnan kriisivarautumisen tukena. 
Nykyisen siviilipalveluksen osalta 
asiaa on selvitetty lähimenneisyydes-
sä kahteen otteeseen: nykyistä sivii-
lipalveluslakia säädettäessä sekä si-
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viilipalveluksen kehittämistarpeita 
selvittäneen työryhmän loppurapor-
tissa. Molemmilla kerroilla tulos oli 
sama: tarvetta ei löytynyt.

Jos sivareille ei ole kyetty yrityk-
sistä huolimatta löytämään mielekkäi-
tä ja yhteiskunnan kannalta tarpeelli-
sia tehtäviä kriisivarautumisen alalta, 
miten se voisi onnistua huomattavasti 
suuremman kansalaispalvelijoiden 
joukon kohdalla?

MUTTA EIKÖ IHMISILLE KUULU MYÖS 
VELVOLLISUUKSIA, EI PELKÄSTÄÄN 
OIKEUKSIA?

Kaikkien ihmisyhteisöjen jäsenyyteen 
sisältyy tietysti sekä oikeuksia että 
velvollisuuksia. Kansalaispalveluksen 
kaltaista velvollisuutta ei silti ehkä 
kannata lähestyä ensisijaisesti yksilön 
ja yhteisön välisen suhteen metafyy-
sisen pohdinnan suunnasta vaan siitä, 
olisiko tällainen velvollisuus yhteis-
kunnan kannalta tarkoituksenmukai-
nen ja yksilön kannalta kohtuullinen. 
Näin ei kansalaispalvelusta kaavailta-
essa ole tähän mennessä tehty.

Kansalaispalvelusta on haluttu 
perustella myös yhteiskunnallisen 
solidaarisuuden ja yhteisöllisyyden 
lisäämisellä. Tämänkin osalta kannat-

tanee kuitenkin miettiä, kuinka paljon 
pakollinen työvelvollisuus todellisuu-
dessa tällaisia päämääriä edistäisi. 
Entä ovatko tällaiset arvot nykyään 
suositumpia pakollisen palvelusjär-
jestelmän kohteeksi joutuvan kuin 
siitä vapautetun väestönpuolikkaan 
joukossa. Jos ne eivät ole, miksi pa-
kollinen kansalaispalveluskaan niitä 
edistäisi?

ONKO KANSALAISPALVELUSTA 
MUUALLA?

Yksikään asevelvollisuudesta viime 
vuosikymmeninä luopuneista Euroo-
pan maista ei ole luonut sen tilalle 
mitään pakollista palvelusjärjestel-
mää. Suomen kansalaispalvelus olisi 
muihin samankaltaisiin yhteiskuntiin 
verrattuna ainutlaatuinen ilmiö. Miksi 
kansalaispalvelusta tarvittaisiin Suo-
messa kun missään muualla sellaista 
ei ole katsottu tarpeelliseksi?

Ainutlaatuisuus toki rajoittuisi 
vain Suomea muistuttaviin yhteis-
kuntiin. Sinänsä valtion organisoi-
mien pakkotyöjärjestelmien historia 
on pitkä ja ulottuu faaraoiden Egyp-
tin pyramidinrakennuksesta Hitle-
rin Saksan ja Pol Potin Kambodzhan 
kautta tämän päivän Pohjois-Koreaan 

ja Eritreaan. Ainakaan oma katseeni 
ei kuitenkaan suuntaudu näihin, kun 
mietitään mistä suomalaisen yhteis-
kunnan kehittämiseen mahdollisesti 
kannattaa ottaa mallia.

OLISIKO SE LAILLISTA?
Suomea sitoo ainakin kolme kansain-
välistä ihmisoikeussopimusta, jotka 
ovat asian kannalta merkittäviä: Eu-
roopan ihmisoikeussopimus, kansa-
lais- ja poliittisia oikeuksia koskeva 
yleissopimus sekä Kansainvälisen työ-
järjestön (ILO) sopimus pakkotyöstä. 

Kaikissa näistä kielletään ran-
gaistuksen uhalla teetettävä pakko-
työ normaalioloissa. Kaikki sulkevat 
asevelvollisuutena suoritetun soti-
laspalveluksen ja (ILO:n sopimusta 
lukuunottamatta) siitä kieltäytyville 
määrätyn vaihtoehtoisen palveluksen 
pakkotyön määritelmän ulkopuolelle. 
Kansalaispalveluksessa ei kuitenkaan 
olisi kysymys tällaisesta poikkeamas-
ta, vaan kokonaan uudesta palvelus-
muodosta.

ENTÄ VAPAAEHTOINEN 
KANSALAISPALVELUS?

Yllä oleva pohdinta on tehty siitä 
lähtökohdasta, että kansalaispalve-
lus olisi pakollinen. Entäs jos se olisi 
vapaaehtoinen? Mikäli nykyinen ase-
velvollisuusjärjestelmä korvattaisiin 
sellaisella, kyseessä olisi varmastikin 
edistysaskel. Silti instituution tarkoi-
tuksenmukaisuutta kannattanee poh-
tia vapaaehtoisenkin kansalaispalve-
luksen osalta. 

Jo pitkään on ollut olemassa eri-
laisia työharjoittelu-, työkokeilu- yms. 
järjestelmiä, joiden puitteissa nuoril-
la on ollut mahdollisuus tehdä hyö-
dyllistä työtä ja ottaa askeleita kohti 
työelämää. Ehkä kannattaisi ensin 
miettiä, olisiko se mitä vapaaehtoi-
sella kansalaispalveluksen halutaan 
saavuttaa, mahdollisesti toteutettavis-
sa myös olemassa olevia järjestelmiä 
kehittämällä uuden luomisen sijaan.

Kaj Raninen

LUE ARTIKKELI 
LYHENTÄMÄTTÖMÄNÄ 
OSOITTEESSA: 

www.akl-web.fi/asevelvollisuus/
Kysymyksia_kansalaispalveluk-
sesta
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Syyriassa väkivallan ja 
väkivallattoman vastarinnan 
yhdistäminen vaaransi 
kansanvallan, erityisesti 
sen jälkeen kun väkivallasta 
tuli vastarinnan ensisijainen 
muoto vuoden 2012 
alkuvaiheista eteenpäin.

Kyseessä on historiallinen tragedia. 
Suuri joukko ihmisiä - ryhmäkun-
nista, etnisyydestä, uskonnosta tai 
sukupuolesta riippumatta - liittyi vä-
kivallattomaan vastarintaan vaatien 
vapautta kaikille ja saavutti niin pal-

jon niin pienillä voimavartoilla niin 
lyhyessä ajassa. Ja vain nähdäkseen, 
että heidän saavutuksensa jäävät 
suurelta osin tunnustamatta ja että 
heidän taistelunsa muuttui väkival-
taiseksi sorron taisteluksi - ikään kuin 
se voisi olla väkivallatonta vastarintaa 
täydentävä elementti, tehokas tapa 
suojella ihmisiä tai toimivaksi todettu 
väline julman hallituksen kaatamises-
sa. Näin tapahtui Syyriassa.

Hiljattain ilmestynyt kirja Recove-
ring Nonviolent History osoittaa, että 
monet väkivallattomat kamppailut 
kansallisen vapautuksen puolesta ovat 

muuttuneet väkivaltaiseksi vastarin-
naksi. Yksi tärkeimmistä syistä sivii-
livastarinnan hylkäämiselle on ollut 
se, ettei ole ymmärretty mitä sillä voi-
daan saavuttaa, ja mitä hyötyä siitä 
on kansan vapautumiselle. Siviilivas-
tarintaa käynnissä olevan konfliktin 
aikana mitätöivän tulkinnan luovat 
usein aseelliset kapinalliset omalla 
ideologisella puhetavallaan, joka pyr-
kii vähättelemään väkivallattoman 
vastarinnan tehokkuutta ja aliarvioi-
maan väkivallasta aiheutuvia haitto-
ja. Seuraava on kertomus siitä, kuinka 
tämä tapahtui Syyriassa.

Mielenosoittajat kantavat alaviittien kaksikärkistä miekkaa, 
ristiä, kuunsirppiä sekä Syyrian väreillä maalattua tähteä mie-

lenosoituksessa Talin kaupungissa huhtikuussa 2011. Tal on 
pääosin sunnien asuttama kaupunki Damoskoksen alueella.
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OSA I 
VÄKIVALLATON JA 
VÄKIVALTAINEN KONFLIKTI

SIVIILIVASTARINTA

Väkivallattoman vastarinnan vaikutus 
Syyriassa - ennen kuin se jäi suurim-
maksi osaksi aseellisen kansannousun 
varjoon vuoden 2012 alkuvaiheissa - 
oli valtaisa. Se sai liikkeelle satoja tu-
hansia - ellei miljoonia - siihen saakka 
apaattisia kansalaisia, tuotti satoja 
uusia “johtajia” ihmisistä, jotka olivat 
aikaisemmin tunnettuja korkeintaan 
paikallisesti, ylitti lukuisia Syyrian 
väestöä erottavia jakolinjoja sekä 
maaseudulla että kaupungeissa, sekä 
horjutti ja heikensi Baath-puolueen 
yksinvaltaa.

Laajapohjainen, organisoitunut ja 
silti ei-hierarkinen väkivallaton vas-
tarinta onnistui heikentämään halli-
tuksen valtaa paljon enemmän kuin 
aiempien vuosikymmenten aseellinen 
vastarinta, harvat urheat älymystön 
edustajat tai yhden etnisen ryhmän 
eristynyt aseellinen kapina oli saa-
vuttanut. Kaikki tämä saavutettiin 
samaan aikaan kun joukkomurhat ja 
pidätykset harvensivat vastarintaan 
osallistuvien rivejä ja tilanteessa, jos-
sa heidän täytyi selviytyä kehittymäs-
sä olevasta humanitaarisesta kriisistä.

Mielenosoittajat tulivat kaduille 
suurin joukoin 18.3.2011 Daraassa, 
Banyasissa, Homsissa ja Damaskokses-
sa. Banyasin mielenosoittajat tavoitti-
vat kaupungin suuren alaviittiväestön 
laulaen mielenosoituksissa: “Olemme 
rauhanomaisia, rauhanomaisia - emme 
sunneja emmekä alaviitteja, haluamme 
kansallista yksimielisyyttä.” Damas-
koksessa mielenosoittajat korostivat 
moniryhmäistä yksimielisyyyttä kan-
taen kylttiä, jossa oli sekä risti että 
kuunsirppi ja sanat: “Ei sorrolle, kyllä 
vapaudelle.” 

Mielenosoitukset levisivät Sala-
miyaan, Syyrian ismaililaisen shiavä-
estön keskukseen. Misyafin kaupunki, 
jossa on sunnien lisäksi suuri kristit-
ty- ja alaviittiväestö, oli myös varhai-
nen laajapohjaisten vastalauseiden 
näyttämö. Puistattavat näkymät siitä, 

kuinka hallituksen joukot tukahdut-
tivat rauhanomaisia mielenosoituk-
sia Darassa saivat Muntaha Atrashin, 
siirtomaavallan vastaisten taistelun 
aikaisen kansallissankarin tyttären, 
nuhtelemaan presidenttiä nimeltä 
mainiten Orient Televisionin lähetyk-
sess. Värisevällä vanhuksen äänellään 
hän julisti ehdottomasti, että hallituk-
sen versio tapahtumista oli väärä ja 
osoitti perättömäksi hallituksen syy-
tökset ryhmäkuntaisuudesta. 

Ryhmäkuntaisuuden ylittäminen 
loisti Syyrian historian suurimmassa 
mielenosoituksessa, kun arviolta 400 
000 ihmistä kokoontui Kellotornin 
aukiolle Hamassa heinäkuussa 2011. 
Tapahtuma oli täynnä ystävyyttä yli 
uskontorajojen, naisten osallistumista 
ja väkivallatonta toimintaa. Tällainen 
laajapohjainen vetovoima olisi tuskin 
voinut toteutua, jos kansannousu ei 
olisi ollut aseeton.
Hallituksen väittäessä taistelevansa 
“aseistautuneita jengejä” vastaan, mars-
sivat mielenosoittajat taputtivat ja ko-
hottivat käsiään näyttääkseen, ettei 
heillä ole aseita.  Darayassa Yahya 
Shurbaji teki suosituksi väkivallatto-
maan toimintaan oleellisesti kuuluvan 
“veljeilyn”: mielenosoittajat jakoivat 
sotilaille vettä ja kukkia luodakseen 
inhimillisen kontaktin hallituksen so-
tilaisiin ja pehmentääkseen heidän 
vihamielisyyttään, ehkä jopa motivoi-
dakseen heitä loikkaamaan.

Huhtikuuhun mennessä monien 
kaupunkien mielenosoittajat olivat 
alkaneet itseorganisoitua muodostaen 
paikallisten komiteoiden ei-hierarki-
sen rakenteen, joka levisi kaikkialle 
Syyriaan koordinoimaan väkivalla-
tonta vastarintaa. Kun hallituksen 
pidätykset harvensivat aktivistien 
joukkoja ja säälimätön väkivalta vaati 
heitä uhrikseen, vastarintaryhmät ha-
josivat ja syntyivät uudelleen uusilla 
nimillä. 

Vastaavaa mukautumiskykyä 
osoittaen mielenosoittajat kehittivät 
väistä ja harhauta -taktiikan katu-
mielenosoituksiin. Aleppon yliopis-
ton kurdiopiskelija Wael Kurdi kehitti 
“lentävän mielenosoituksen”: mielen-
osoittajat kokoontuivat ennakkoon 
sovitulla kadulla ilmoitettuaan ensin 
väärän paikan hallituksen tarkkai-
lemilla puhelinlinjoilla, marssivat ja 
videoivat marssiaan yhdentoista mi-
nuutin ajan, hajaantuivat ja kätkivät 
tai tuhosivat banderollinsa ennen tur-
vallisuusjoukkojen saapumista ja me-
nivät turvallisiin taloihin lataamaan 
videonsa nettiin.

Väistä ja harhauta -taktiikka antoi 
mielenosoittajille mahdollisuuden jat-

kaa toimintaansa. Samaa tarkoitusta 
palveli mielenosoitusten järjestämi-
nen kapeilla kujilla Egyptin mallin 
mukaisten suurten aukioiden sijaan 
sekä vastalausekylttien pitäminen 
nurinpäin päiden yläpuolella, jotta 
kasvoja ei voinut tunnistaa videoilta. 
Katumielenosoitukset, joita väkival-
lattoman vaiheen aikana järjestettiin 
parhaimmillaan saman viikon aikana 
920:ssä eri paikassa, näyttelivät tär-
keää roolia ei vain liikkeen viestin 
julkituomisessa, vaan myös antamalla 
ihmisille henkilökohtaisen voimaan-
tumisen tunteen, jota he eivät olleet 
päässeet kokemaan poliisivaltiossa 
eläessään. Eräs nuori aktivisti, “Rose,” 
kiteytti mikseivät mielenosoittajat lo-
pettaneet, vaikka tiesivät sen voivan 
johtaa kuolemaan:  “Teemme muuta-
kin aktivismia, muttemme lopeta mielen-
osoittamista: haluamme maistaa vapaut-
ta, vaikka vain kymmenen minuuttia!”

Hallituksen joukoista loikanneiden 
sotilaiden kertomuksissa mainitaan 
tappavan voiman käyttö aseettomia 
ja syyttömiä kohtaan avaintekijänä, 
joka mursi heidän lojaalisuutensa hal-
litukselle. Aseettomien mielenosoitta-
jien joukkomurhaaminen sekä Hamza 
Khatibin (joka oli raporttien mukaan 
13-vuotias) kuolema pidätyksen aika-
na mitä ilmeisimmin kidutettuna mai-
nittiin erityisesti perusteena ensim-
mäisen loikanneen alaviittiupseerin, 
ilmavoimien turvallisuuspalvelun Da-
ran osastossa työskennelleen Afaq Ah-
madin kertomuksessa. Ahmad loikkasi 
muutamia päivä ennen kuin Hamzan 
pahoinpidelty ruumis palautettiin hä-
nen vanhemmilleen 24.5.2011.

Hallitus vastasi loikkausongel-
maan mm. tuomalla näyttämölle sala-
ampujat ja panssarivaunut vähentääk-
seen kontakteja mielenosoittajien ja 
sotilaiden välillä. Tämä ei kuitenkaan 
lopettanut loikkauksia. Suurin osa 
loikkareista oli tässä vaiheessa asevel-
vollisia, vaikkakin myös joukko up-
seereja vaihtoi puolta. 

Jotkut armeijan loikkarileirillä 
Turkissa asuneista perustivat myö-
hemmin Vapaan Syyrian armeijan 
(FSA). Raportit loikkausta yrittänei-
den teloituksista lisääntyivät nope-
asti. Vastatoimenpiteenä Assad al-
koi käyttää vain kolmea armeijansa 
kahdestatoista divisioonasta. Noiden 
kolmen miehistö koostui alaviiteista, 
ja tarkoitus oli pakottaa tämää ryhmä 
uudelleen hallituksen taakse. 

Väkivallan yllyttyä vuoden 2011 
lopulla joukko korkea-arvoisia armei-
jan sotilaita loikkasi - vaikkakin joi-
denkin kohdalla loikkauksen valmis-
telut oli aloitettu jo väkivallattoman 

”Monien kaupunkien 
mielenosoittajat alkoivat 

itseorganisoitua ja 
muodostivat paikallisten 

komiteoiden ei-hierarkisen 
rakenteen, joka levisi kaikkialle 

maahan koordinoimaan 
väkivallatonta vastarintaa.”
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vaiheen aikana - mutta tässä vaihees-
sa yhä suurempi osa loikkareista oli 
sunneja. Tällä näyttämöllä tapahtui 
Syyrian yhteiskunnan väkivaltainen 
polarisoituminen.

Yhä useammat tarkkailijat pitivät 
hallituksen väkivaltaista vastausta 
väkivallattomiin mielenosoituksiin 
osoituksena väkivallattoman vastarin-
nan epäonnistumisesta Syyriassa olet-
taen, että väkivallaton toiminta voisi 
onnistua vain jos hallitus käyttäytyy 
humaanisti. Silti todistusaineisto ker-
too, että väkivallaton vastarinta itse 
asiassa oli tehokas ase Assadin hallin-
toa vastaan: se pakotti sen puolustus-
kannalle, reagoimaan tapahtumiin ja 
tekemään tekoja, jotka usein kääntyi-
vät itseään vastaan ja johtivat vasta-
rinnan lisääntymiseen ja solidaarisuu-
teen erilaisten ryhmien välillä.

ASEELLINEN KAPINA

Virallisten hallituksen joukkojen li-
säksi hallitus salli aseistautuneiden lo-
jalistimilitioiden kidnapata, ryöstellä, 
raiskata kotietsintöjen aikana ja kul-
jettaa naisia raiskausleireille. Epävi-
rallisten militioiden riehunta toi lisää 
pontta uskomukselle, että aseellinen 
puolustautuminen oli välttämätöntä 
ja voisi suojella ihmisiä näitä rikoksia 
vastaan. Raporttien mukaan hallitus 
itse toi tietyille alueille aseita muut-
taakseen mielenosoittajat “aseistau-
tuneiksi jengeiksi”, joita vastaan se oli 
alun alkaenkin väittänyt taistelevan-
sa. Tässä vaiheessa monet asejoukot 
koostuivat paikallisista asukkaista, 
minkä seurauksena ne olivat vastuul-
lisia. 
Rauhanomaiset mielenosoitukset 
jatkuivat, mutta niiden osallistuja-
määrät laskivat: monet aikaisem-
mat mielenosoituspaikat muuttuivat 
turvattomiksi. Joissain tapauksissa 
mielenosoitukset olivat osallistujien 
mukaan mahdollisia vain, koska aseis-
tautuneet kapinalliset auttoivat ra-
kentamalla barrikadeja, jotka estivät 

hallituksen joukoilta pääsyn alueel-
le. Tämä “suojelus” oli lyhytaikaista, 
sillä asejoukkojen läsnäolo johti voi-
makkaampiin ja koko ajan umpimäh-
käisempiin hallituksen sotatoimiin 
- myöhemmin mukaanlukien ilmais-
kut - näitä alueita vastaan. Tämä taas 
johti vaatimuksiin kapinallisten pa-
remmasta aseistautumisesta, ei vaa-
timuksiin paluusta väkivallattomaan 
vastarintaan.

Joko omin neuvoin tai hallitusten-
sa tuella saapuneiden ulkomaalaisten 
taistelijoiden virta Syyrian käynnistyi 
vuoden 2011 lopulla. Tämä vaaransi 
edelleen siviilivastarintaa ja edesaut-
toi konfliktin muuttumista sisällisso-
daksi. Hämmästyttävää kyllä, juuri tä-
män molemminpuolisen lisääntyvän 
väkivallan kauden aikana väkivallat-
tomaan vastarintaan yhä sitoutuneet 
kehittivät uusia vastarinnan ja orga-
nisoitumisen muotoja. Syntyi kolmi-
senkymmentä vallankumouksellista 
sanomalehteä, joista monia jaettiin 
kaduilla. Syyskuussa 2011 syntyi 
Syyrian vapauspäivät -koalitio, johon 
kuului kymmeniä väkivallattomia 
vastarintaryhmiä. Tähän koalitioon 
kuuluneiden ryhmien jäsenet kehitti-
vät uusia, suurta luovuutta osoittavia 
väkivallattoman vastarinnan menetel-
miä.

Esimerkiksi useat nuoret alaluok-
kaiset Damaskoksen yliopiston nais-
opiskelijat heittivät opiskelija-asun-
tolan korkeimmasta tornista tuhansia 
vapaudesta ja ihmisoikeuksista ker-
tovia paperilappuja, minkä seurauk-
sena hallituksen turvallisuusagentit 
joutuivat käyttämään useita päiviä 
vallankumouksellisen roskan kerää-
miseen kampuksen alueelta ja kolme 
viikkoa operaation toteuttaneiden 
aktivistien jäljittämiseen. Tämä joh-
ti 3.11.2011 tapahtuman ideoineen, 
tuolloin 18-vuotiaan Yaman Qadrin 
23 päivää kestäneeseen pidätykseen 
ja kidutukseen. 

Pidätys aiheutti kuitenkin seuran-
naisvaikutuksia, kun hänen opiskeli-
jatoverinsa osoittivat mieltään hänen 
vapauttamisensa puolesta. Heidän pi-
dättämisensä johti puolestaan uusiin 
mielenosoituksiin sekä Damaskokses-
sa että heidän kotikaupungeissaan eri 
puolilla maata. Alunperin alaviittiak-

”Katumielenosoitukset 
antoivat poliisivaltiossa 

eläneille ihmisille 
henkilökohtaisen 

voimaantumisen tunteen.”

”Lisääntyvän väkivallan 
kauden aikana 

väkivallattomaan vastarintaan 
yhä sitoutuneet kehittivät 

uusia vastarinnan ja 
organisoitumisen muotoja.”
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tivistien keväällä 2011 perustama vä-
kivallaton Nabd-ryhmä onnistui myös 
lisäämään voimakkaasti kulissienta-
kaista toimintaansa väkivallattoman 
konfliktinratkaisun edistämiseksi ala-
viitti- ja sunnikylissä ja kaupunkien 
asuinalueilla.

Toukokuussa 2012 syntynyt, Hom-
sissa ja Damoskoksessa aktiivinen 
Syyrian vallankumouksellinen nuo-
riso -ryhmä harjoitti sekä väkivalla-
tonta suoraa toimintaa että sosiaalis-
taloudellista organisoimista osoittaen 
vääriksi väitteet, että “vallankumous 
täysin militarisoitunut eikä rauhanomai-
sille protesteille ole tilaa.” Samaten huh-
tikuusta heinäkuuhun 2012 jatkunut 
Lopettakaa tappaminen -kampanja, 
joka järjesti vähintään 26 monia vä-
hemmistön edustajia mukaansa saa-
nutta mielenosoitusta eri paikoissa, 
oli yritys keskittää voimavaroja uu-
delleen väkivallattomaan toimintaan 
sen jälkeen, kun sotilallisesta toimin-
nasta oli tullut vastarinnan dominoiva 
elementti.

Samaan aikaan ruohonjuuritasol-
la toimivat kansalaisyhteiskunnan 
rakenteet pyrkivät luomaan yhte-
näistä itsehallintoa. Tätä ei saavutet-
tu maanlaajuisesti, mutta se kyettiin 
toteuttamaan yhteisöjen tasolla: Da-
moskoksessa, Homsissa ja monissa 
muissa kaupungeissa syntyneet Alu-
eelliset johtoneuvostot onnistuivat 
integroimaan monia vastarintatyön 
elementtejä: maanalaisen sairaalajär-
jestelmän, vaihtoehtoisen talouden, 
koulut, tiedotusvälineet ja liikenteen. 
Käytännössä ne kykenivät luomaan 
vaihtoehtoisen paikallishallinnon.  
Paikallisilla Vapaan Syyrian armeijan 
yksiköillä oli yhteyshenkilö jokaises-
sa neuvostossa, minkä tarkoitus oli 
saada aseistautuneet kapinalliset si-
viilihallinnon alaisuuteen. Näin ollen 
neuvostot integroivat myös siviilivas-
tarinnan ja aseistautuneet ryhmät.

Lopulta väkivaltaisen ja väkival-
lattoman vastarinnan yhdistäminen 
vaaransi kansan voiman, erítyisesti 
sen jälkeen kun väkivallasta tuli vasta-
rinnan tärkein liikkeellepaneva voima 
vuoden 2012 alkuvaiheista eteenpäin. 
Assad tehosti sotilaallista toimintaan-
sa ja kykeni näin osoittamaan tukijoil-
leen ja puolueettomille syyrialaisille, 
että oli heidän ainoa suojelijansa väki-
valtaisia ekstremistejä vastaan. 

Aseellinen taistelu auttoi Assadia 
myös levittämään skeptisyyttä vallan-
kumousta kohtaan kristittyjen, alaviit-
tien ja muiden yhteisöjen keskuuteen. 
Väestö joutui kohtaamaan lannistavat 
olosuhteen monissa kaupungeissa. Vä-
kivallattomat aktivistit jatkoivat sivii-

liyhteiskunnan organisoimista, mutta 
nyt muotona oli usein kokopäiväinen 
avustustyö, kenttäsairaaloiden pyö-
rittäminen sekä perushyödykkeiden 
jakamisen pakenemaan joutuneille ih-
misille ja perusopetuksen tarjoaminen 
pakenemaan joutuneille lapsille.

Kun aseellinen vastarinta sivuutti 
siviilivastarinnan täysin vuoden 2012 
aikana, se sai ylikorostuneen roolin 
ulkomaailman käsityksessä Syyrian 
konfliktista. Kun vallankumous alkoi 
hyväksyä väkivallan käytön, ainoa 
tapa jolla se saattaisi kukistaa Assa-
din oli hankkia lisää aseita. Koska 
vastustajaansa heikomman aseellisen 
vastarinnan kohtalo on vääjäämättä 
sidottu ulkopuolelta saatavaan ase-
apuun, sotilaalliseen koulutukseen tai 
ilmaiskuihin, ovi avattiin kaikille ne-
gatiivisille seurauksille, joita ulkoinen 
sotilaallinen sekaantuminen aiheut-
taa. 

Sen sijaan väkivallaton vastarin-
ta ei historian perusteella tarvitse 
tuekseen sotilaallista interventioita. 
Se voi toivottaa tervetulleeksi avun 
ulkopuolisilta kansalaisyhteiskunnan 
ryhmiltä, mutta kaikkein eniten se 
tarvitsee omien mobilisoituneiden 
kansalaistensa voimaa. Väkivallaton 
taistelu aiheuttaa vähemmän haittoja 
yhteiskunnalle ja tarjoaa paremman 
mahdollisuuden kontrolloida omaa 
toimintaansa sekä vastarinnan lopulli-

sia saavutuksia suhtessa ulkopuolisiin 
toimijoihin.

Maciej Bartkowski ja Mohja Kahf
Käännös Kaj Raninen

Artikkelin osassa 2 kirjoittajat 
kysyvät, mitä voidaan oppia 
tutkimalla Syyrian väkivallatonta 
vastarintaa sekä tarkastelevat 
väkivallattomaan ja väkival-
taiseen vastarintaan liittyviä 
uskomuksia. 

KOKO ARTIKKELI 
ON LUETTAVISSA 
LYHENTÄMÄTTÖMÄNÄ 
OSOITTEESSA:

http://akl-web.fi/ihmisoikeudet/
Vastarinta_Syyriassa_kertomus_
kahdesta_taistelusta

ENGLANNINKIELINEN 
ALKUTEKSTI ON JULKAISTU  
WWW.OPENDEMOCRACY.NET 
-SIVUSTOLLA: 

http://www.opendemocracy.net/ 
civilresistance/maciej-bartkowski 
-mohja-kahf/syrian-resistance 
-tale-of-two-struggles

17

Sivari&Totaali 4/2013

DAMASKOS

SYYRIA

TURKKI

IRAK

JORDANIA

LIBANON

ISRAELISRAEL

LIBANON



Lakot, boikotit, istumamielenosoitukset, nälkälakot ja joukkokokoukset ovat monille 
tuttuja asioita, joita kutsutaan yleisesti väkivallattoman toiminnan muodoiksi. 
Mutta mihin käsite väkivallaton toiminta oikeastaan viittaa? Olisiko jokin muu 
ilmaisu parempi? Entäpä kuinka hyvin väkivallaton toiminta ylipäänsä tehoaa?

Kansalaistottelemattomuutta pääesikunnalla sotaharjoituksia 
vastaan YK:n aseistariisuntaviikko 15.10.1990
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Lopullisia vastauksia näihin kysymyk-
siin ei ole, mutta mielipiteitä asiasta 
on monia. Ne eroavat toisistaan mer-
kittävästi ja asiasta on epäselvyyttä 
myös rauhanaktivistien keskuudes-
sa. Tekstin tavoitteeni onkin esitellä 
muutamia näkökulmia, joita käyttää 
väkivallattomaan toimintaan liittyvän 
keskustelun pohjana. Aluksi tarkaste-
len väkivallattoman toiminnan mää-
ritelmiä, sitten perusteluja toiminnan 
puolesta ja lopuksi erilaisia toimin-
tamuotoja. Käyttäessäni käsitettä 
väkivallaton toiminta tiedostan, että 

jotkut muut saattavat suosia toisia kä-
sitteitä.

MITÄ ON VÄKIVALLATON TOIMINTA?

Vuosien kuluessa olen huomannut, 
että helpoin tapa selittää väkivallaton 
toiminta on mainita joitain sen tun-
netuimmista menetelmistä, vaikkapa 
joukkokokoukset, lakot ja boikotit. 
Kattava lista menetelmistä saattaisi 
toimia käsitteen määritelmänä, mikäli 
eri toimintamuotojen rajaaminen ei 
olisi ongelmallista.

nimi Gene Sharp on luetteloinut 198 
väkivallattoman toiminnan mene-
telmää ja väittää niitä olevan vielä 
paljon enemmän. Sharpin huomion 
kohteena olivat merkittävät sortojär-
jestelmät, kuten diktatuurit ja rasis-
mi. Näissä järjestelmissä jopa muuten 
heikoilta vaikuttavat toimintamuodot 
saattavat muodostaa hallitsijoille va-
kavan uhan. Diktatuurissa lentoleh-
tisten levittäminen voi siksi johtaa 
pidätyksiin, pahoinpitelyihin ja van-
gitsemisiin.

Moni Sharpin vastustukseksi ja 
suostutteluksi kutsumista menetelmis-
tä, kuten lentolehtisten levittäminen, 
kansalaisadressit ja kokoontumiset, 
ovat riski diktatuurissa mutta arkipäi-
vää siellä, missä kansalaisoikeuksia 
kunnioitetaan. Ruotsissa tai Japanissa 
lentolehtisten jakaminen ei luultavas-
ti suurimman osan aikaa juurikaan 
uhkaa vallitsevaa järjestelmää. Ongel-
mana onkin, että aktivistit vetoavat 
Sharpin listaan ja sanovat sen perus-
teella ryhtyvänsä väkivallattomaan 
toimintaan, vaikka menetelmät on 
irrotettu kontekstista. Vaikka Sharp ei 
niin tarkoittanut, hänen menetelmä-
luettelonsa sai aikaan vahvan vaiku-
telman menetelmien yleismaailmalli-
suudesta.

On toki todettava, että lentoleh-
tiset, addressit ja vastaavat saattavat 
arkipäiväisinäkin olla hyödyllisiä ja 

”Kaikki ovat yhtä mieltä 
siitä, että ihmisten 

tappaminen kivääreillä tai 
ohjuksilla on väkivaltaa; 
mutta entä omaisuuden 

vahingoittaminen?”

Yksi rajoista on väkivalta fyysisessä 
merkityksessään, esimerkiksi pahoin-
pitelyt, kidutus ja tappaminen. Kaikki 
ovat yhtä mieltä siitä, että ihmisten 
tappaminen kivääreillä tai ohjuksilla 
on väkivaltaa; mutta entä omaisuuden 
vahingoittaminen, esimerkiksi kivien 
heittäminen kaupan ikkunaan, polii-
siajoneuvon polttaminen tai tyhjän 
rakennuksen räjäyttäminen? Jotkut 
mieltävät tämän väkivallaksi, toiset 
taas väittävät väkivallan kohdistuvan 
ainoastaan ihmisiin.

Ympäristöaktivistit turvautuvat 
joskus sabotaasiin ja tuhoavat mai-
nostauluja, panevat hiekkaa pusku-
traktorien polttoainetankkeihin ja 
lyövät puihin piikkejä, jotka rikko-
vat hakkuissa käytettävät sahanterät. 
Näihin toimintamenetelmiin sisältyy 
väkivaltaa tavaroita kohtaan, mutta 
niissä vältetään ihmisten vahingoit-
tamista. Tällainen toiminta sijoittuu 
väkivaltaisen ja väkivallattoman raja-
maastoon. 

Entäpä aurantakoja-aktivistien 
klassinen tekniikka, vasaran käyttä-
minen ydinohjuksen nokkakartion 
kolhimiseen ja sen jälkeen antautu-
minen virkavallalle? Aktivistit ovat 
vahingoittaneet esinettä — esinettä, 
joka on voimakas väkivallan työka-
lu. Moni pitäisi tätä väkivallattomana 
toimintana fyysisistä vahingoista huo-
limatta.

Entäpä ihminen, joka poistaa tie-
tokoneelta pidätyksen uhkaamien toi-
sinajattelijoiden kotiosoitteita sisältä-
vän tiedoston? Toiminnassa tuhotaan 
jotain — mikropiiriin järjestynyttä tie-
toa — mutta fyysisessä mielessä sitä 
voi hädin tuskin pitää merkittävänä.

Entäpä tankin heittäminen pikku-
kivillä? Fyysistä väkivaltaa, joka ei 
kuitenkaan hyvin todennäköisesti sa-
tuta ketään.

Vastaavista esimerkeistä voisi kiis-
tellä pitkäänkin, mutta helpointa lie-
nee todeta, että ne ovat rajatapauksia. 
Ihmiset eivät ole samaa mieltä siitä, 
ovatko ne väkivaltaa vai väkivallatto-
muutta.

Tärkeä on myös väkivallattoman 
toiminnan ja tavanomaisen poliittisen 
toiminnan välinen raja. Esimerkiksi 
äänestäminen ja vaalikampanjointi 
ovat tavanomaista toimintaa siellä, 
missä sellainen on valtiohallinnon 
rohkaisemaa ja jokapäiväistä. Väki-
vallaton toiminta puolestaan ylittää 
tavanomaisen olemalla epätavallista, 
vahvempaa tai selkkauksiin taipuvai-
sempaa. Ilman tätä rajaa joku voisi 
sanoa käymäänsä poliittista keskus-
telua väkivallattomaksi toiminnaksi: 
puhuminen on toimintaa, eikä asiaan 
liittynyt väkivaltaa.

Yksi tämän rajan ongelmista on se, 
ettei raja ole sama kaikissa paikoissa 
ja kaikkina aikoina. Alan keskeisin 

tavanomainen 
poliittinen 
toiminta

vastustus 
ja 

suostuttelu

VÄKIVALLATON 
TOIMINTA

sabotaasi, 
aineellisen 
vahingon 

tuottaminen

väkivalta, 
aseellinen 
kamppailu

Kaavio esittää tavanomaisen poliittisen toiminnan, väkivallattoman toiminnan ja 
aseellisen kamppailun käsitteelliset ulottuvuudet ja niiden väliset rajat. 
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tehokkaita menetelmiä. Ainoastaan 
tietyissä paikoissa ja tiettyinä aikoina 
ne ovat kuitenkin tehokkaita, epäta-
vanomaisia toimintamuotoja. Joissain 
paikoissa lakot ja boikotit ovat niin 
hyväksyttäjä, ettei edes niitä voi kut-
sua väkivallattomaksi toiminnaksi. 

Jotkut haluavat käyttää väkivalta-
sanaa muissa yhteyksissä. Esimerkiksi 
henkinen väkivalta tarkoittaa toisten 
vahingoittamista sanallisilla loukka-
uksilla, tunteisiin kohdistuvalla ma-
nipulaatiolla ja muilla mieleen vai-
kuttamisen keinoilla. Rakenteellinen 
väkivalta puolestaan viittaa sortojär-
jestelmiin — kuten ihmisten talou-
delliseen hyväksikäyttöön kauppajär-
jestelmien avulla — jotka aiheuttavat 
köyhyyttä, ihmisten alistamista ja 
sulkemista järjestelmän ulkopuolelle 
sekä muuta epäoikeudenmukaisuutta. 

voi ajatella sijoittuvan väkivallan ja 
tavanomaisen poliittisen toiminnan 
rajaamalle alueelle. Tämä on tietysti 
vain yksi tapa, muitakin määritelmiä 
on olemassa.

Tähän mennessä on väkivallatto-
muuden sijaan keskitytty väkivallat-
tomaan toimintaan. Gandhilaisessa 
periaatteellisen toiminnan traditiossa 
väkivallattomuus viittaa kokonaisval-
taiseen elämäntapaan, jonka etiikka 
perustuu kunnioitukseen ja myötä-
tuntoon. Väkivallaton toiminta puo-
lestaan viittaa yleensä nimenomaan 
toimintamenetelmiin.

MIKSI TOIMIA VÄKIVALLATTOMASTI?

Väkivallaton toiminta on voimak-
kaampaa, häiritsevämpää ja epä-
sovinnaisempaa kuin tavanomainen 
poliittinen toiminta, mutta ei yhtä 
voimakasta tai tuhovoimaista kuin 
väkivalta. Väkivallaton toiminta on 
vahvaa, muttei liian vahvaa. 

Väkivallattoman toiminnan oi-
keutukseen liittyvässä keskustelussa 
oletetaan usein, että sen päävaihto-
ehto on väkivalta, tarkoitettiin sillä 
sitten poliisien kimppuun käymistä 
tai sissisotaa. Väkivallatonta toimin-
taa väkivaltaista parempana pitävällä 
puolella on kaksi keskeistä peruste-
lua. Ensimmäinen on väkivallan epä-
eettisyys: gandhilainen traditio, jota 
usein kutsutaan periaatteelliseksi vä-
kivallattomuudeksi.  Toinen perustelu 
puolestaan väittää, että väkivalta ei 
ole yhtä tehokasta kuin väkivallaton 
toiminta. Tätä ajattelusuuntaa kutsu-
taan usein pragmaattiseksi väkival-
lattomuudeksi ja Gene Sharp on sen 
keskeisin edustaja.

Väkivallattoman ja väkivaltaisen 
toiminnan keskinäiseen paremmuu-
teen liittyvä keskustelu on suurim-
maksi osaksi juuttunut kysymykseen 
väkivallan oikeutuksesta. Kidutuksen 
ja joukkosurmien uhatessa väkivaltaa 
voidaan pitää perusteltuna vaihtoeh-
tona. Tämä ei kuitenkaan ole keskeis-
tä. Pragmaattisen väkivallattomuu-
den näkökulmasta kysymyksen pitäisi 
kuulua, onko väkivalta tehokkaampi 
vaihtoehto kuin väkivallattomuus. 
Väkivalta voi joskus olla oikeutettu 
vaihtoehto, mutta silti strategisesti 
huono valinta.

Sama pätee väkivaltaan myös puo-
lustautuessa, esimerkiksi mielenosoit-
tajien pitäessä puoliaan poliisia vas-
taan. Sellaisessa tilanteessa voi olla 
oikeutettua vahingoittaa poliiseja, 
mutta oikeutus ei tee siitä väkivalla-
tonta toimintaa, eikä puolustautumi-
nen väkivalloin ole välttämättä sen 

tehokkaampaa kuin muutkaan taktii-
kat. 

Vaikka väkivallattomuus tarkoit-
taa vastapuolen fyysisestä vahin-
goittamisesta pidättäytymistä, väki-
vallattomat aktivistit ovat itse usein 
vaarassa loukkaantua. Jos mahdolli-
set vahingot ovat suuria, voi vahinko-
jen välttämiseksi ja ihmisten mukaan 
saamiseksi olla parempi harkita jotain 
vähemmän riskialtista toimintaa.

Kun sanotaan, että väkivalta on 
”liian vahvaa”, tarkoitetaan sen vai-
kutuksen olevan kielteistä. Se rajaa 
kamppailuun osallistumista, kannus-
taa vastapuolta toimimaan vahvem-
min yhdessä ja lisää salailua sekä au-
toritaarisuutta.

Harvemmin keskustellaan väki-
vallattoman toiminnan käyttämisestä 
tavanomaiseen poliittiseen toiminnan 
sijaan. Perimmäinen syy on, etteivät 
tavanomaiset menetelmät toimi tar-
peeksi hyvin, riittävän nopeasti tai 
lainkaan. Äänestämällä voi vaikuttaa, 
mutta joskus vaalijärjestelmät ovat 
epäreiluja, niiden tuloksia peuka-
loidaan, äänestäjiä painostetaan tai 
heitä manipuloidaan propagandalla. 
Tällöin väkivallattomalla toiminnalla 
voidaan ponnistella muutoksen puo-
lesta.

Väkivallattoman toiminnan syi-
den lisäksi on hyödyllistä tunnistaa 
tehokkaan väkivallattoman toimin-
nan keskeiset piirteet. Lakko saattaa 
tuntua hyvältä ajatukselta, mutta se ei 
todennäköisesti onnistu, jos se ei ole 
tarpeeksi hyvin järjestetty tai edes oi-
kea toimintatapa. Seuraavia piirteitä 
on pidetty tärkeinä väkivallattoman 
toiminnan tehokkuuden kannalta:

• Suuri osallistujamäärä: Erica 
Chenowething ja Maria Stephanin 
mukaan hallinnon vastaiseen toimin-
taan osallistuvien määrä on suoraan 
yhteydessä toiminnan onnistumi-
seen.

• Osallistujien erilaiset taustat: 
Kun monenlaiset ryhmät — kuten 
opiskelijat, työläiset ja pienyritysten 
omistajat, tai erilaisiin etnisiin ryh-
miin kuuluvat ihmiset — osallistuvat 
toimintaan, niitä on vaikeampi olla 
ottamatta huomioon. Monimuotoiset 
ryhmät tuovat kamppailuun uusia 
ajatuksia ja verkostoja.

• Menetelmien strateginen va-
linta ja käyttö: On tärkeää valita 
sopivimmat toimintamenetelmät, 
käyttää niitä hyvin ja vastata luovasti 
vastapuolen taktiikoihin.

• Puolueettomien ja vastustajien 
voittaminen puolelleen: Erittäin 
tärkeää menestyksen kannalta. 

”Väkivallaton toiminta 
puolestaan ylittää 

tavanomaisen. Se on 
epätavallista, vahvempaa tai 

selkkauksiin taipuvaisempaa.”

Itse viittaan väkivallalla mieluiten 
fyysiseen väkivaltaan, sillä jos väki-
vallaksi sanotaan minkälaisia asioita 
tahansa, käsite hämärtyy ja päätyy 
merkitsemään vain jotain epämää-
räistä pahaa: pidämme asiaa pahana, 
kutsukaamme sitä siis väkivaltaisek-
si. Muut merkitykset ovat riittävän 
selkeitä silloin, kun käytetään koko 
ilmaisua, kuten henkinen väkivalta. 
Sanana väkivalta ei kuitenkaan juu-
rikaan lisää näiden ilmaisujen mer-
kityssisältöä. Henkisen väkivallan 
sijaan voidaan puhua henkisestä hy-
väksikäytöstä tai psykologisesta mani-
puloinnista. Rakenteellista väkivaltaa 
voi nimittää riistoksi, ylivallaksi, sor-
roksi tai epäoikeudenmukaisuudeksi.

Väkivallaton toiminta ei myöskään 
ole sama asia kuin kansalaistottele-
mattomuus, joka viittaa lakien rikko-
miseen niiden tai jonkin muun epäoi-
keudenmukaisuuden vastustamiseksi. 
Väkivallattomat menetelmät eivät 
välttämättä ole laittomia: boikotit tai 
patojen ja kattiloiden takominen tiet-
tynä aikana voivat olla täysin laillisia 
ja silti vaikutusvaltaisia toimintakei-
noja. Kansalaistottelemattomuus on 
yksi väkivallattoman toiminnan laji, 
mutta muitakin on. 

Lyhyesti sanottuna väkivallaton 
toiminta viittaa tiettyihin yhteiskun-
nallisen toiminnan muotoihin.  Jos 
katsomme koko suurta toimintavali-
koimaa, väkivallattoman toiminnan 
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Elintärkeää on myös väkivallatto-
muuden periaatteessa pitäytyminen. 
Se sisältyy tietysti väkivallattoman 
toiminnan määritelmään, mutta asiaa 
täytyy silti korostaa. Kampanjat epä-
onnistuvat, kun aktivistit turvautuvat 
väkivaltaan: osallistujat luovuttavat 
ja vastapuolen kannatus vahvistuu. 
Lisäksi väkivalta johtaa lähes aina 
kokonaisuudessaan suurempaan kär-
simykseen. 

MIKSI PUHUA JUURI 
VÄKIVALLATTOMASTA 
TOIMINNASTA?

Väkivallatonta toimintaa on hel-
pompi kuvailla kuin antaa sille tark-
kaa määritelmää. Väkivallattomuus 
on negaatiota — ei-väkivaltaisuutta 
— joka viittaa positiiviseen ja on 
näin altis väärinymmärryksille. Onko 
olemassa parempia käsitteitä? Ylei-
simmät vaihtoehdot ovat passiivinen 
vastarinta, satyagraha, siviilivastarin-
tavastarinta ja people power. Jokai-
sella on hyvät ja huonot puolensa, 
kuten taulukosta näkee.

Kuten taulukko osoittaa, täydellis-
tä ilmaisua ei ole — eikä liioin yhtä 
yleisessä käytössä olevaakaan. Asia 
vaikuttaa aikamoiselta sotkulta: eri-
laisia ilmaisuja, monet niistä väärin-
tulkittuja, väärinymmärrettyjä tai hä-
märiä. Eräs apu olisi kannattaa tiettyä 
käsitettä. Jotkut tutkijat esimerkiksi 
pitävät siviilivastarintaa parhaana, 
koska se välttää osan väkivallatto-
maan toimintaan liitetystä käsitteelli-
sestä painolastista.

Emme silti luultavasti pääse 
eroon sanoihin liittyvistä ongelmis-
ta, koska väkivallattoman toiminnan 
kanssa kilpailevat muutkin aatteet. 
Aseellisen kamppailun kannattajat 
haukkuvat väkivallatonta toimintaa 
ponnettomaksi ja tehottomaksi, kun 
taas perinteisen poliittisen toiminnan 
tukijat väittävät sen uhkaavan järjes-
telmää. Kumpikaan osapuoli ei toivo 
väkivallatonta toimintaa, joten siitä 
puhutaan kielteiseen sävyyn. Vaikka 
siis olisikin jokin sopiva yleismaail-
mallinen käsite, myös se saisi ennen 
pitkää epämieluisia sivumerkityksiä.

Hyvä esimerkki tästä on anarkis-
mi, joka viittaa hallituksettomaan 
poliittiseen järjestelmään, jossa kukin 
ihminen järjestää itse oman elämänsä. 
Anarkismia vastustavien marxilaisten 
ja valtavirtapoliitikkojen toiminnan 
myötä sanan ymmärretään yleisesti 
synonyymina kaaokselle ja anarkiste-
ja kuvataan järjenvastaisesti käyttäy-
tyvinä raivopäinä. Tämän perusteella 
väkivallattoman toiminnan tai mui-

Käsitteiden hyvät ja huonot puolet

Käsite Käyttö Hyvät puolet Huonot puolet

Passiivinen 
vastarinta

ennen vuotta 
1906, ja uusia 
käsitteitä 
tuntemattomat 
ihmiset 

osoittaa hyök-
käämättömyyden 
ja vastarinnan

passiivisuuttta 
ja vastapuolen 
aloitteellisuutta 
korostava

Satyagraha Gandhin käsite, 
ei juuri käytetä 
gandhilaisen 
perinteen 
ulkopuolella

vieras eli harvem-
min väärinymmär-
retty, täsmällinen

vieras, 
ulkomaisena 
pidetty (paitsi 
Intiassa), 
pasifismiin liitetty

Väkivallaton 
toiminta

vakiintunut ilmaisu 
akateemisissa 
ja aktivistisissa 
yhteyksissä

vakiintunut käsite, 
osoittaa väkival-
lattomuuden ja 
aktiivisuuden

kielteinen, helposti 
väärinymmärretty, 
pasifismiin liitetty

Siviilivastarinta joidenkin 
tutkijoiden 
ja aktivistien 
käyttämä

osoittaa kansa-
laisaktiivisuuden 
ja epätavan-
omaisuuden

vieras, epätarkka, 
vastapuolen 
aloitteellisuutta 
korostava

People power mediassa joskus 
käytetty, joidenkin 
tutkijoiden 
ja aktivistien 
käyttämä

osoittaa kansan 
osallisuuden 
ja voiman

epätarkka, 
yksilöllisyyden 
sivuuttava, 
kansankokouksiin 
liitetty

Muurinmurtajat leimaavat pääesikunnan seinää 4.6.2009 Kuva: Simo Hellsten

Mielenosoitus Eduskuntatalolla siviilipalvelusmiesten lakkopäivänä 7.11.2000
Kuva: Simo Hellsten
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den turvallisemman kuuloisten käsit-
teiden käyttäminen ei välttämättä ole 
kovinkaan tehokasta, ainakaan pitkäl-
lä tähtäimellä.

Toisaalta joskus halveksuttu käsite 
— kuten queer — otetaan uudestaan 
käyttöön positiivisessa merkityksessä. 
Ajatuksena on ottaa pilkattu käsite ja 
käyttää sitä ylpeydellä, jolloin se al-
kaa vähitellen vaikuttaa normaalilta 
ja arvostetulta.

Välimallin ratkaisu on olla huoleh-
timatta erilaisista käsitteistä ja vain 
puhua siten kuin kulloisellekin ylei-
sölle parhaiten sopii. Joskus mitään 
erityistä sanaa ei edes tarvita, koska 
toimintaa voidaan kuvata tarkemmin 
puhumalla vaikkapa hiljaisesta mie-
lenosoituksesta tai tilanvaltauksesta.

KIELIONGELMIA

Eräs kielessä piilevistä ansoista on ole-
tus, että kun asia asetetaan johonkin 
lokeroon, sen oletetaan aina sisältä-
vän kaikki lokeron sisältämät omi-
naisuudet. Näin tapahtuu esimerkiksi 
kun aktivistit päättävät jonkin olevan 
määritelmällisesti väkivallatonta ja 
täten hyvää, esimerkiksi moraalisesti 
hyväksyttävää tai vaihtoehtojaan te-
hokkaampaa. Aktivistit voivat vaik-
kapa sanoa, että laitokseen murtautu-
minen on väkivallatonta toimintaa, he 
ainoastaan leikkaavat metallilankaa, 
eivätkä satuta ketään. Tämä voi pitää 
paikkansa, mutta ei yksin riitä.

Aktivistien tulee pohtia toimintan-
sa vaikutuksia, sillä pelkkä väkivallat-
tomuus ei tee toiminnasta tehokasta. 
Jotkut muut menetelmät saattavat 
olla parempia, mahdollistaa suurem-
man osallistujamäärän, saavuttaa suu-
remman kansansuosion tai horjuttaa 
paremmin vastapuolen vakaumusta. 
Joskus tavanomainen poliittinen toi-
minta on se paras vaihtoehto.

Aktivistien pitäisi jatkuvasti tark-
kailla toimintaansa etiikkansa ja po-
litiikkansa valossa. Väkivallattomuus 
ei ole automaattisesti eettistä: joskus 
lakkoilu on liian vahva toimenpide ja 
joskus  lakkoillaan väärän asian puo-
lesta. Johtopäätöksenä on, että etiikka 
ja politiikka tulee aina huomioida. Li-
säksi lyhyen tähtäimen taktiikat tulee 
suhteuttaa pitkän tähtäimen tavoittei-
siin ja toimia niiden mukaan. Sanat 
voivat olla hyödyksi, mutta ne eivät 
saa korvata tavoitteisiin ja niiden saa-
vuttamiseen liittyvää huolellista poh-
dintaa.

Kirjoittaja: Brian Martin
Suomentaja: Niko Salovaara

Venäjän konsulaatin valtaus Tshetshenian sotaa vastaan 28.5.2000 
Kuva: Simo Hellsten
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Artikkeli perustuu WRI:n verkkokonferenssissa pidettyyn esitelmään: 
https://vimeo.com/75400447
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Aseistakieltäytyjäliiton toimistolla Hel-
singin Rauhanasemalla talkoillaan pää-
sääntöisesti joka kuun kolmas keskiviik-
ko klo 17-20. 

Ohjelmassa on kulloinkin ajankoh-
taista tekemistä rintamerkkien teosta 
postitukseen tai tulevien tapahtumien 
valmisteluun. Mukaan ovat tervetulleita 
sekä ensikertalaiset että vanhat kävijät! 

Kevään toimistotalkoiden ajankohdat 
ovat alustavasti19.3., 16.4. ja 21.5. 

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

 
 

Aseistakieltäytyjäliiton sääntömääräinen 
kevätliittokokous järjestetään sunnuntai-
na 30.3. Tampereen Hirvitalolla klo 16. 

Lisätietoja: 
http://akl-web.fi/tapahtumat/
Akl_kevatliittokokous_2014

 

Esiintymässä: Darfür, Kiristys, 
Mustelmia ja Palace Beautiful

Liput 5 €. Klo 19-23. Ei ikärajaa. 

  
  

Kansainvälisenä sotilasmenojen vas-
taisena päivänä kahvilan teemana suo-
malainen asevienti. Alustamassa Jarmo 
Pykälä rauhan ja turvallisuuden tutki-
musverkosto SaferGlobe Finlandista. 

Lisätietoja Aseistakieltäy-
tyjäliiton nettisivuilta.

  
  

  

War Resisters’ International ja etelä-af-
rikkalainen Ceasefire Campaign järjestä-
vät kansainvälisen konferenssin Kapkau-
pungissa, Etelä-Afrikassa. Tapahtumaan 
osallistuu myös Aseistakieltäytyjäliiton 
edustajia. 

Lisätietoja: 
http://www.wri-irg.org/
southafrica2014

T   

Tampereen tuore paikallisryhmä ko-
koontuu säännöllisesti Hirvitalolla (Hirvi-
katu 10, Tampere). 

Lisätietoja toiminnasta: 
ainonevala@hotmail.com

  
  

Tule mukaan toimintaan! 
Helsingin Ruokaa ei aseista -ryhmä 

valmistelee kevätkauttaan klo 16 alkaen. 
Ohjelmassa banderollien maalausta, rin-
tanappien väsäystä, tarvikekaapin järjes-
telyä, safkaa ja saunomista. Maaliskuus-
sa myös ruuanjaot palaavat talvitauolta!

Rauhanasema, Veturitori 3, Helsinki
Lisätietoja: rea.hki@akl-web.fi 
http://akl-web.fi/tapahtumat/Ruo-
kaa_ei_aseita_talkoot_53
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HALUATKO JÄRJESTÄÄ 
ANTIMILITARISTISTA TOIMINTAA 
OMALLA PAIKKAKUNNALLASI?

Aseistakieltäytyjäliiton 
toimisto neuvoo mielellään 
toiminnan järjestämisessä 
tai paikallisryhmän 
perustamisessa! 

OTA YHTEYTTÄ: 
toimisto@akl-web.fi

14.4.

4.-8.7.

KOKO
AJAN

30.3.

12.4.

19.3. 5.3.
klo 16



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.




