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Ydinaseista kirjoittaminen on henkisesti raskasta. Mitä enem-
män aiheeseen tutustuu, sitä vahvemmaksi tulee tunne omasta 
riittämättömyydestä. Sitä suuremmaksi nousee ihmetys. 

Miten on mahdollista, että ihmiskunta on ajautunut tilantee-
seen, jossa valtioilla on maapallon ja kaikkien sen ihmisasukkai-
den tuhoamiseen moninkertaisesti tarvittava ydinpommimää-
rä jatkuvassa valmiudessa? Miksi tästä itsestäänselvyydestä pi-
tää vieläkin jauhaa?

Ydinaseiden haittavaikutukset eivät rajoitu vain tulevaisuuden 
visioon ydinsodasta. Ydinaseiden tuotannon ja ylläpidon vai-
kutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen ovat todellisia jo 
realisoituneita ongelmia tässä hetkessä.

Ydinaseilla ei ole mitään käyttöä. Niiden käyttäminen johtai-
si ketjureaktioon ja tarkoittaisi vääjäämättä koko meidän tun-
temamme sivilisaation tuhoa. Kaikista turvajärjestelyistä huoli-
matta ydinasekin voi laueta vahingossa, eritoten ydinasevalti-
oiden määrän vain lisääntyessä.

Hölmöläisten aseet
Lapsikin ymmärtää, että ydinaseista on vihdoin päästävä eroon. 
Toinen juttu on, ymmärtävätkö poliitikot sen. Suomalaiset kan-
sanedustajat voisivat osoittaa olevansa hölmöläisiä parempia 
vaatimalla, että Suomi tukee ydinasekieltosopimusta YK:ssa. 

JUSSI HERMAJA
paatoimittaja@antimilitaristi.fi

 
 
 
P.S. Minun piti alun perin toimittaa Antimilitaristia 
kahden numeron ajan, mutta työrupeama venyikin 
reiluksi kahdeksi vuodeksi ja peräti yhdeksän numeron 
mittaiseksi. Haluan kiittää kaikkia kymmeniä avustajia, jotka 
ovat pyyteettömästi olleet mukana lehden tekemisessä. 
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RESERVILÄISLIITTO VAATII PIDEMPÄÄ 
LEPOLOMAA ARMEIJASTA ERONNEILLE JA 
EPÄILEE KIELTÄYTYJIEN MOTIIVEJA
Reserviläisliiton varapuheenjohtaja Rauno Hauta-aho eh-
dotti helmikuussa reservinkieltäytyjien Lapinjärvellä suo-
rittaman täydennyspalveluksen keston kaksinkertaista-
mista. 

Melkein samaan hengenvetoon Pohjois-Savon Reserviläis-
piirin 60-vuotisjuhlassa puhunut Hauta-aho totesi Reservi-
läisliiton todennäköisesti esittävän täydennyspalveluksen 
suorittamista lain mahdollistamassa maksimipituudessa eli 
40 päivässä.

Tällä hetkellä täydennyspalvelus – reservinkieltäytyjien suus-
sa lepoloma – kestää viisi päivää.

AKL pitää koko täydennyspalvelusta simputtamisena ja ran-
gaistuksena vakaumuksesta. Täydennyspalvelusviikon koulu-
tustarjotinta pidetään yleisesti lähinnä vitsinä.

Jo aiemmin tammikuussa Reserviläisliitto aloitti reservinkiel-
täytyjien parjauskampanjan, kun järjestön toiminnanjohtaja  
Olli Nyberg vertasi reservinkietäytymistä rintamakarkuruuteen. 
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ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO KOKOONTUU 
MAALISKUUN LOPUSSA JOENSUUSSA
Aseistakieltäytyjäliiton kevätliittokokous pidetään tänä vuon-
na Joensuun Kansalaistalolla. Kevätliittokokouksessa vali-
taan puolet liiton hallituksen jäsenistä vuoden ajaksi. Aseis-
takieltäytyjäliitossa on menossa sukupolvenvaihdos. Useam-
pi AKL:n pitkäaikaisista aktiiveista on luopumassa hallituspai-
koistaan, joten nyt  jos koskaan kannattaa tulla liittokokouk-
seen vaikuttamaan.

Liiton nykyinen puheenjohtajisto on kokonaisuudessaan  
vaihtumassa. AKL:n puheenjohtajana toimii  tällä hetkellä 
helsinkiläinen Ruka Toivonen.

Liiton varapuheenjohtaja ja Antimilitaristin päätoimittaja Jus-
si Hermaja aikoo keskittyä Pohjois-Karjalan Setassa toimimi-
seen ja paikallisiin asioihin vaikuttamiseen. ”Olen toiminut 

AKL:ssä jossain roolissa omista kutsunnoistani lähtien. Koh-
ta on kaksi vuosikymmentä täynnä, joten on aika tehdä tilaa 
uusille kasvoille. Toivon, että liitossa keskitettäisiin tulevai-
suudessa kaikki energia suunnitelmalliselle ja pitkäjänteiselle 
asevelvollisuuden lakkauttamiseen tähtäävälle kampanjalle. 

Tarvitaan kykyä tehdä yhteistyötä laajasti kaikkien poliittisten 
suuntien ja erilaisten järjestöjen kanssa. AKL:n hallitukseen 
tarvitaan moninaista porukkaa, tärkeintä on innostus ja sitou-
tuminen yhteisiin tavoitteisiin”, summaa Hermaja.

Siviilipalveluskeskuksen johtaja Mikko Reijonen 
ja Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Olli Nyberg

Reijosen selfiessä Twitterissä.



”Reservistä siviilipalvelukseen siirtyminen on tämän 
päivän rintamakarkuruutta. Oletko asiasta samaa 
mieltä? 
RESERVILÄISLIITON TOIMINNANJOHTAJA LIITON  
FACEBOOK-TILILLÄ 12.1.2017

”Minun on vaikea nähdä, että sadat reserviläiset 
olisivat varusmiespalveluksen suorittamisen jälkeen 
kokeneet sellaisen eettisen herätyksen, että 
aseellinen palvelus yhtäkkiä olisi vastoin heidän 
vakaumustaan...Vaikuttaakin siltä, ettei kaikilla 
reservistä siviilipalvelukseen siirtyneillä ole puhtaita 
jauhoja pussissaan. Nämä henkilöt eivät ansaitse 
arvostustamme.” 
PUOLUSTUSMINISTERI JUSSI NIINISTÖ 
MAANPUOLUSTUSKURSSIN AVAJAISISSA 23.1.2017

"Reserviläisliitto ja Siviilipalveluskeskus lähentyivät." 
SIVIILIPALVELUSKESKUKSEN JOHTAJA MIKKO REIJONEN 
TWITTERISSÄ 1.2.2017

"Ylen kirjoittelu on pakko saada muuttumaan, sen on 
pakko ottaa toinen ääni kellossa. Ei tällä tavalla voi 
jatkaa...Se on valeuutinen ja valetiedon levittämistä. 
Odotan, että Yle korjaa uutisensa ja pyytää myös 
anteeksi.” 
PUOLUSTUSMINISTERI JUSSI NIINISTÖ ILTALEHDESSÄ  
1.2. 2017 YLEISRADION UUTISESTA, JONKA MUKAAN  
PUOLUSTUSVOIMAT ON LAITTANUT VENÄJÄN 
KAKSOISKANSALAISET ERITYISTARKKAILUUN JA  
RAJOITTANUT MYÖS VARUSMIESTEN TOIMINTAA.

SIVARIKESKUKSEN 
TILAVAIKEUDET 
JATKUVAT

RAUHANKOULU JATKAA 
UUDEN RAHOITUKSEN 
TURVIN JA LAAJENEE 
JOENSUUHUN
Koululaiset ja opiskelijat eri puolilla Suomea pääsevät tänä-
kin vuonna hyppäämään esimerkiksi pakolaisleirillä elävän 
nuoren kenkiin tai matkustamaan bussissa Rosa Parksin kans-
sa, kun Rauhanliiton Rauhankoulu-toiminta jatkuu uuden ra-
hoituksen turvin. 

Rauhankoulu sai ulkoasiainministeriön kaksivuotisen avustuk-
sen ”Rauhankoulu - Globaali arkinen keskinäisriippuvuus ja 
vastuu” -hankkeeseen. 

Rauhan- ja globaalikasvatukseen erikoistunut Rauhankoulu 
tunnetaan kenties parhaiten toimintapäivistä, joita se järjes-
tää koululuokille. Seuraavan kahden vuoden aikana on suun-
niteltu toteutettavaksi 180 koululuokille maksutonta, koulu-
tettujen ohjaajien vetämää Rauhankoulu-päivää. 

Hanke tarjoaa lisäksi koulutuksia opettajaopiskelijoille yli-
opistokaupungeissa. ”Koulutuksia on alkuvuodesta toteutet-
tu jo Helsingissä, Turussa ja Joensuussa. Lisäksi vierailemme 
kevään aikana hankkeen puitteissa Tampereella ja tarjoamme 
muun toiminnan lomassa täydennyskoulutusta opettajille eri 
paikkakunnilla”, Rauhanliiton globaalikasvatuksen asiantunti-
ja Annukka Toivonen sanoo.

”Uutta tässä hankkeessa on toiminnan laajeneminen uudelle 
paikkakunnalle, Joensuuhun”, Toivonen kertoo ja jatkaa, ”Li-
säksi Rauhankoulun pedagogisia sisältöjä on kehitetty tuke-
maan uusia opetussuunnitelmia ja laaja-alaista osaamista.” 

Rauhankoulun toimintapäivissä käytetään pedagogisen draa-
man työtapoja, jotka antavat lapsille ja nuorille mahdollisuu-
den harjoitella toisen asemaan eläytymistä, erilaisten näkö-
kulmien ottamista ja ongelmanratkaisutaitoja. Toimintapäi-
vissä käytettävien, eri ikäryhmille räätälöityjen draamatarinoi-
den tarkoitus on viestiä muun muassa pakolaisuuden syistä ja 
globaaleista kehityskysymyksistä. 

Rauhankoulu on vuodesta 1998 asti toiminut Suomen Rau-
hanliiton ja Rauhankasvatusinstituutin rauhankasvatustyön 
muoto. Vuonna 2016 Rauhanliiton rauhankasvatustoiminta 
ei saanut lainkaan erillistä avustusta, kun ulkoasiainministe-
riö jäädytti viestintä- ja globaalikasvatustuen myöntämisen.

Sivarikeskus on suunnitellut reservinkieltäytyjien täydennys-
palveluksen järjestämistä osittain Porissa.

Koulutus ostettaisiin Länsi-Suomen pelastusaluesäätiöltä, 
joka ylläpitää harjoitusaluetta kaupungissa.

Jo aiemmin sivarikeskus joutui siirtämään osan täydennyspal-
velusvelvollisten viisipäiväisistä kursseista Kuopioon, jossa 
järjestetään tänä vuonna kolme viiden päivän rupeamaa. Po-
rissa toiminta voisi alkaa hyvässä lykyssä jo tänä vuonna. Kuo-
pioon voidaan ottaa 30 armejasta eronnutta kerrallaan, Porin 
tilat mahdollistaisivat samanmoisen määrän prosessoinnin.

Sivarikeskuksen tilavaikeudet ovat seurausta reservinkieltäy-
tyjien määrän kasvusta. Eroa-armeijasta.fi -sivuston tilaston 
mukaan viimeisen kahden vuoden aikana armeijasta on eron-
nut 1720 reserviläistä.
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ANTIMILITARISTIT 
PITÄVÄT KATALONIASSA 
ARMEIJAN ULKONA 
KOULUTUS- 
TAPAHTUMISTA
Katalonialainen Demilitarisoitu koulutus -kampanja järjesti 
29. marraskuuta mielenosoituksen Barcelonan koulutusyhty-
män edessä. Mielenosoittajat vaativat viranomaisia varmista-
maan, ettei armeija osallistu enää mihinkään koulutustapah-
tumiin Kataloniassa. Aktivistit jakoivat viranomaisille osoitet-
tua kirjettä ja järjestivät lehdistötilaisuuden.

Aikaisemmin marraskuussa Barcelonassa järjestettävän Lap-
suuden festivaalin järjestelykomitea ilmoitti, että armeija ja 
poliisi eivät osallistu tämän vuoden festivaaleille, jotka järjes-
tettiin vuoden vaihteessa. Aikaisempina vuosina armeija oli 
ollut mukana tapahtumassa.

Tämän myönteisen lopputuloksen jälkeen kampanjan aktii-
vit korostivat tarvetta ylläpitää painetta rauhankulttuurin saa-
vuttamiseksi Kataloniassa. Tähän on syytä osallistua sekä eri-
laisten ryhmien ja järjestöjen että opettajien ja opiskelijoiden 
vanhempien.

Kampanjassa toimiva Jordi Muñoz kertoi, että lapsuusfesti-
vaalien myönteisestä tuloksesta huolimatta armeija on pää-
semässä mukaan maaliskuun lopulla Barcelonassa järjestet-
tävään koulutustapahtumaan. Hän kysyy: "Mitä sitten tapah-
tuu? Osallistuuko armeija seuraavaan Vallsin opiskelijatapah-
tumaan, Gironan ExpoJove-tapahtumaan, urheilun ja vuoris-
toturismin messuille tai Lleidan työ- ja koulutusmessuille?”

Tämän vuoden heinäkuussa Katalonian parlamentti hyväksyi 
päätöslauselman Katalonian demilitarisoimisesta. Päätöslau-
selman viides pykälä kehottaa hallitusta välttämään armeijan 
läsnäoloa koulutustapahtumissa, joihin myös yllämainitut ta-
pahtumat lukeutuvat.

Marraskuisen aktionsa jälkeen Demilitarisoidun koulutuksen 
aktivistit aloittivat kampanjan, jonka yhteydessä he lähettä-
vät kirjeitä koulutustapahtumia järjestäville instituutioille, jär-
jestöille ja julkisille elimille vaatien niitä toimimaan Kataloni-
an demilitarisoimista koskevan päätöslauselman mukaisesti.

Demilitarisoitu koulutus -kampanjan perustivat rauhan ja 
koulutuksen parissa toimivat katalonialaiset ryhmät Kataloni-
an ensimmäisen sosiaalifoorumin jälkeen vuonna 2008. Kam-
panjan tarkoitus on estää armeijan läsnäolo ja militarististen 
arvojen esittely koulutustapahtumissa. Perustamisensa jäl-
keen kampanja on raportoinut armeijan läsnäolosta koulu-
tusvirastolle ja järjestänyt julkisia tapahtumia, joissa vaadi-
taan viranomaisilta armeijattomia koulutustapahtumia.

ANTIMILIYOUTH.NET

ISRAELISSA TUOMITTIIN 
TAAS ASEISTA- 
KIELTÄYTYJIÄ  
VANKEUTEEN
Aseistakieltäytyjät Atalia Ben-Abba, Tamar Alon ja Tamar 
Ze'evi ovat saaneet vankeustuomion kieltäydyttyään osallis-
tumasta miehitykseen ja palvelemasta Israelin armeijassa.

Tamar Alon ja Tamar Ze’evi tuomittiin jo viidennen kerran. 
Atalialle tuomio on ensimmäinen, ja hän sai 20 päivän van-
keusrangaistuksen. Atalia kirjoitti kieltäytymisjulistuksessaan:

"Sosiaalinen vastuuni yhteiskuntamme jäsenenä on minulle 
tärkeä. Täällä elävät ihmiset, kaikki he, ovat minulle tärkeitä, 
ja on minun ja meidän kaikkien vastuulla toimia paremman 
elämän puolesta. Kieltäytymiseni ei ole seurausta tämän vas-
tuun kiistämisestä, vaan sen ymmärtämisestä, että nykyinen 
todellisuutemme tulee muuttaa ja kieltäytymiseni on minun 
tapani muuttaa sitä...

Keskustelin kerran palestiinalaisen aktivistin kanssa. Hän ker-
toi ensimmäisestä kerrasta, jolloin tapasi israelilaisia. Kaikki, 
mitä hän lapsena näki, olivat vieraat sotilaat puhumassa kiel-
tä, jota hän ei ymmärrä, tunkeutumassa hänen kyläänsä ja tu-
hoamassa taloja. Hän pelkäsi heitä ja oli vihainen. 

Muutamia vuosia myöhemmin hän tapasi israelilaisia, jotka 
näyttivät hänelle toisen puolen. Hänen kuuntelemisensa sai 
minut ymmärtämään sen loputtoman noidankehän, jossa me 
olemme - väkivalta ruokkii väkivaltaa eikä tällä tavalla löy-
dy ratkaisua. Yhteistyö palestiinalaisten kanssa auttaa mei-
tä luomaan suhteita, jotka rakentavat tietä rauhaan ja osoit-
taa, että on mahdollisuus kahden osapuolen väliseen kump-
panuuteen paremman tulevaisuuden luomiseksi."

Tamar Ze'evi ja Tamar Alon uudistivat kieltäytymisensä. Ze´evi 
sai 23 päivän tuomion, Alon 26 päivää. Tätä ennen he olivat 
viettäneet kalterien takana 74 päivää.
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on Israelin uusin 
vankilaan tuomittu 
aseistakieltäytyjä.



POLIISI HÄIRITSI REA-RYHMÄN TOIMINTAA 
YHDYSVALTOJEN FLORIDASSA
Tammikuun 7. päivänä Tampassa, Floridassa otettiin kiinni 
seitsemän ihmistä Food Not Bombs – suomeksi Ruokaa, ei 
aseita – ruoanjakotilaisuudessa. Ruoan jakamiseen olisi vaa-
dittu lupa, joka on kaupungin vaatimien vakuutuskäytäntei-
den takia hintava.

Food Not Bombs Tampan osastossa toiminut Jimmy Dunson 
ei pidä luvan hankkimista yksinkertaisena. Dunsonin mukaan 
ruoka ja ruoan jakaminen eivät ole etuoikeuksia vaan oikeuk-
sia. Ryhmän mielestä hallituksen ei pitäisi estää ihmisiä jaka-
masta toisilleen ruokaa.

Ruoan jakamista jatkettiin kiinniottojen jälkeenkin. Tieto po-
liisin kanssa kohtaamisesta levisi sosiaalisessa mediassa, min-
kä seurauksena monet ihmiset osoittivat tukensa ruoanjako-
tilaisuuksille. Food Not Bombs -tapahtumissa ennenkin mu-
kana ollut Alejandra Gonzalez Diazin mukaan poliisi ei ole ai-
emmin häirinnyt ruoanjakotilaisuuksia. 

Diaz arvelee, että poliisi puuttui Food Not Bombs - toimin-
taan tällä kertaa, koska kadut haluttiin pitää tyhjinä kahden 
suuren tapahtuman johdosta paikalle saapuneita turisteja 
varten.

Tampan Food Not Bombs -ryhmä kertoi Antimilitaristille po-
liisin antaneen heille haasteen luvattomasta tunkeutumisesta 
ja asettaneen heille vuoden porttikiellon puistoon, jossa ruo-
anjakotilaisuus pidettiin.

Poliisi kuitenkin myöhemmin luopui tutkinnasta ja kertoi tie-
dotusvälineille, ettei syytteitä nosteta. 

Kiinniottoja seuraavana tiistaina noin 70 tukijaa saapui ruoan-
jakotilaisuuteen estäen muodostamallaan ihmisketjulla pai-
kalle ilmestyneitä poliiseja ottamasta kiinni ruoanjakajia. Tä-
män tapauksen jälkeen poliiseja ei enää ole nähty kahdesti 
viikossa järjestettävässä muonituksessa.

Tampan FNB-ryhmä on käynyt kahdesti kaupunginvaltuus-
tossa vaatimassa kodittomien hoitamista käsittelevien Hou-
sing First -ohjelmien toimeenpanoa ja itsenäisen nälkää vas-
taan suunnatun suoran toiminnan dekriminalisointia.

CLTAMPA.COM JA CROWSNESTSTPETE.COM
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Kuva: Anthony Martino



Kuva: Tiia Sainio
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Tammikuulle antoi oman mausteensa Reserviläisliiton ja puo-
lustusministerin karkuri-kommenttien laukaisema reservin-
kieltäytymiskeskustelu. Sen yhteydessä tiedotusvälineet - 
ja erityisesti niiden nettisivujen kommenttipalstat - täyttyi-
vät toinen toistaan erikoisemmista mielipiteistä. Toki myös 
AKL:n näkemykset pääsivät hyvin esiin, kannanottojamme 
julkaistiin keskustelun aikana useissa kymmenissä artikkeleis-
sa melkein kaikissa keskeisimmissä tiedotusvälineissä.

Maanpuolustuspiirien kannanotoissa aiheeseen näytti tois-
tuvan kaksi teemaa: toisaalta reservinkieltäytyminen nähtiin 
ongelmana, johon pitää etsiä ratkaisua, toisaalta sitä halut-
tiin marginalisoida vertaamalla reservinkieltäytyjien määrää 
(parina edellisenä vuotena 700-1000) koko reservin määrään 
(900 000).

Kuitenkin nykyään armeijassa koulutetaan vuosittain vähän 
yli 20 000 sotilasta, joten mikäli reservistä eroavien määrä 
pysyy edes nykyisellä tasolla, on heidän osuutensa kaikista 
armeijan käyvistä pitkällä aikavälillä 3-5 %. Ei siis sittenkään 
aivan mitätön joukko. Toinen asia on tietysti, että Suomen so-
tilaalliseen suorituskykyyn reservinkieltäytyminen ei vaikuta, 
sotilaita kun koulutetaan järjettömän paljon liikaa.

Aseistakieltäytyjäliitto ei pidä mielipiteen- ja omantunnon-
vapauden käyttämistä ongelmana. Eikä myöskään sitä, että 
kasvava joukko ihmisiä on päätynyt ratkaisuun esittää vasta-
lause militarismille eroamalla reservistä. Toimintamme reser-
vinkieltäytymisestä tiedottamiseksi jatkuu. Nykytilanteessa 
on toki myös ongelmia: tarpeeton ja yhdenvertaisuutta rik-
kova pakollinen täydennyspalvelus tulee lakkauttaa sen si-
jaan että sille tällä hetkellä etsitään uusia toimeenpanopaik-
koja, ja kytkentä täydennyspalveluksen aloittamisen ja auto-

maattisen vapautuksen sotilaallisista tehtävistä myös sodan 
aikana välillä tulee poistaa laista.

Alkuvuoden toinen asevelvollisuutta koskeva keskustelu liit-
tyi asevelvollisuuden sukupuolittuneisuuteen, kun muutamil-
ta tahoilta kuului vaatimuksia ainakin kutsuntapakon - mah-
dollisesti koko asevelvollisuuden - laajentamisesta koske-
maan myös naisia.

Keskustelu naisten asevelvollisuudesta on kuitenkin siinä 
mielessä järjetöntä, että se olisi käytännössä mahdoton to-
teuttaa. Miehiäkin koskeva asevelvollisuus tuottaa liikaa so-
tilaita ja kaikkia koskeva pakko muuttaisi tilanteen käytän-
nössä mahdottomaksi. Armeijan nihkeä suhtautuminen tuli 
esiin helmikuun alussa, kun pääesikunnan lausunnon mukaan 
naisten hallitsematon halu vapaaehtoiseen asepalvelukseen 
saattaisi vaarantaa koko järjestelmän. Vastikään julkistetussa 
hallituksen puolustuspoliittisessa selonteossa asiasta ei kui-
tenkaan puhuta mitään.

Naisten asevelvollisuus jonkunlaisen armeijan ulkopuolella 
toteutettavan kansalaispalveluksen muodossa tuskin tulee 
sekään kysymykseen, sillä sellainen olisi paitsi tarpeetonta, 
myös rikkoisi kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia. 

Niiden mukaan laajasti siviiliyhteiskunnassa toteutettava pal-
velusvelvollisuus merkitsisi kiellettyä pakkotyötä. Ainoa jär-
kevä ratkaisu olisikin kaikkia samalla tavalla kohteleva vapaa-
ehtoinen palvelus. AKL jatkaa luonnollisesti työtään asevel-
vollisuuden lakkauttamisen puolesta. 

 
KAJ RANINEN

Faktoihin  
perustuvaa  
keskustelua 
reservinkieltäytymisestä ja 
asevelvollisuudesta, kiitos!



Kuva: Tiia Sainio

— 9 —

• KOLUMNI •

Sosiologi C. Wright Mills huomasi jo 1950-luvulla, kuinka ar-
meijan, aseteollisuuden ja poliitikkojen muodostama eliitti ky-
kenee ohjailemaan hankintoja pienen piirin taloudellisten int-
ressien mukaisesti yhteiskunnan kokonaisedusta piittaamatta.

Asejärjestelmänä hävittäjät eivät välttämättä ole maanpuo-
lustuksellisestikaan kovin tehokas ratkaisu, kuten Pentti Sai-
nio on osoittanut kirjassaan Armeijan hukatut miljardit — Suo-
men sotajohdon salaisuudet. Siinä missä Sainion mukaan esi-
merkiksi tykistö on ensisijaisesti puolustuksellinen ase, jonka 
tehokas käyttö perustuu tutun maaston hyödyntämiseen, on 
hävittäjissä kyse ensisijaisesti hyökkäysaseesta.

Näin hävittäjähankinnoilla Suomi sidotaan yhä kiinteäm-
min osaksi läntistä, Yhdysvaltain johtamaa sotilashegemoni-
aa. Samalla kalliiden NATO-yhteensopivien asejärjestelmien 
hankkimisen myötä Suomen valtion mahdollisuudet päättää 
itsenäisesti omista voimankäyttöön liittyvistä asioistaan heik-
kenevät.

Kehityskulku johtaa kohti eräänlaista uusfeodalistista mallia. 
Postmoderni lääninherra, Yhdysvallat, pakottaa vasallinsa va-
rustamaan tietyn määrän nopeasti maanosasta toiseen liikutel-
tavaa sotilaskalustoa, jota voidaan tarpeen tullen käyttää eri-
laisiin täsmäiskuihin vihamielisiksi koettuja toimijoita vastaan.

Viime kädessä lasku asevarustelusta ja sodankäynnistä lan-
keaa siviiliväestön maksettavaksi – kuten aina ennenkin. Tä-
män vuoksi asevarustelun mielekkyydestä olisi keskusteltava 
nykyistä enemmän.

JUUSO KOPONEN

”Suomalaisen  
yhteiskunnan  

vallitsevista arvoista  
kertoo karua kieltään se, 

että velkaantuminen  
on realistinen 

vaihtoehto vain silloin, 
kun asejärjestelmiä 

uudistetaan.”

Vuoden 2015 lopulla käynnistyi HX-hävittäjähanke, jonka 
tarkoituksena on uusia Suomen ilmavoimien hävittäjäkalus-
to vastaamaan nykyajan puolustuspoliittisia tarpeita. Virallis-
ten arvioiden mukaan hankkeen kustannukset nousevat kol-
meenkymmeneen miljardiin euroon. 

Lopullista hintaa on kuitenkin vaikea ennakoida, sillä tämän-
kaltaisten hankkeiden kokonaiskustannuksilla on tapana 
nousta huomattavasti ennakoitua suuremmiksi.

Käytännössä uusien hävittäjien hankinta rahoitetaan lainara-
halla varsinaisen puolustusbudjetin ulkopuolelta. Tämä tar-
koittaa Suomen valtion lisävelkaantumista hankalaksi luon-
nehditussa taloustilanteessa, jossa lähes kaikesta muusta 
joudutaan säästämään. Suomalaisen yhteiskunnan vallitse-
vista arvoista kertoo karua kieltään se, että velkaantuminen 
on realistinen vaihtoehto vain silloin, kun asejärjestelmiä uu-
distetaan.

Tarpeeton asevarustelu tulisi nähdä verovarojen haaskaukse-
na. Esimerkiksi hävittäjien huolto on erittäin kallista. Jokai-
sella hävittäjien valmistajalla on nimittäin eräänlainen mono-
poliasema omien hävittäjiensä huollon vaatimien varaosien 
suhteen. Pahimmillaan voi käydä niin, että yksittäisen vara-
osakomponentin myyntihinta on sata- tai jopa tuhatkertainen 
sen tuotantokustannuksiin nähden.

Tällainen yhteiskunnan voimavarojen tuhlaaminen vaikuttaa 
mielettömältä - paitsi aseteollisuuden kannalta. Sotateollista 
kompleksia voidaan edelleen pitää eräänä keskeisimmistä ra-
kenteellisen korruption muodoista länsimaisissa demokratiois-
sa. Aiheesta on kirjoitettu paljon viimeisen vuosisadan aikana.

Välttämättömiä hankintoja?



Aseistakieltäytyjäliiton pitkäaikainen järjestösihteeri Kaj Raninen on 
ehtinyt kokea ja lukea monen monituista puolustuspoliittista selontekoa 

vuosikymmenten aikana. Seuraavassa viiltävää analyysia viimeisimmästä.
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SOTAISA SELONTEKO 
– TAUSTALLA TOIVE 

JÄTTIHANKINNOISTA

Valtioneuvoston helmikuun puolivälissä julkaisema puolus-
tuspoliittinen selonteko ei kovin suuria ihmeitä tarjonnut. 
Etukäteen oli kai jo selvää, että selonteko perustuu ajatuk-
seen, että Suomen turvallisuustilanne on heikentynyt ja soti-
laalliset jännitteet Itämeren alueella lisääntyneet. 

Selvää lienee ollut myös, että vastauksena tähän esitetään 
militarisointia, lisärahan lypsämistä asevarusteluun tehdyn 
tilanneanalyysin perusteella ja uhkan ilmapiirin lietsomista 
muun muassa korostamalla tarvetta välittömään valmiuteen. 

Aseistakieltäytyjäliitto on todennut, että sotilaallinen varus-
tautuminen johtaa huomattavasti todennäköisemmin jänni-
tyksen lisääntymiseen kuin sen vähenemiseen.

RESERVIN KASVATTAMINEN TILASTOTEMPPU

Eniten julkista huomiota selonteossa herätti puolustusmi-
nisteri Niinistön lempilapsi, sodan ajan joukkojen määrän 
kasvattaminen nykyisestä 230 000 sotilaasta 280 000:een. 
Vähemmälle huomiolle jäi kuitenkin, miten tämä on tarkoi-
tus tehdä. Muutos nimittäin toteutetaan laskemalla jatkos-
sa sodan ajan vahvuuteen sekä palveluksessa olevia varus-
miehiä että sodan ajan perustamisorganisaatio. 

Parhaillaan armeijassa olevien kohdalla lausunto perus-
tuu laillisuusvalvojien viime vuonna antamaan lausuntoon, 
jonka mukaan asevelvollisuuslakia ei tämän takia tarvitse 
muuttaa: laissa kyllä kielletään nimenomaisesti muun muas-

”Vaatimukset 
naisten kutsunnoista 

ovat perustaltaan 
ideologisia, eivät 

mihinkään käytännön 
tarpeeseen 
perustuvia.”

 Puolustuspoliittista 
selontekoa sorvattiin 
valtioneuvoston 
linnan suojissa.
Kuva: Kaihsu Tai, 
Wikimedia Commons
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sa palvelusta loppuun suorittamattomien va-
rusmiesten käyttö vaarallisissa virka-aputeh-
tävissä, mutta sotimaan heidät voi toki lähet-
tää. 

Perustamisorganisaatioon puolestaan kuuluu lä-
hinnä varttuneempia reserviläisiä, jotka on tähän saak-
ka siirretty ikänsä takia varsinaisten sodan ajan joukkojen 
ulkopuolelle.

Toisin sanoen muutos toteutetaan laskemalla jatkossa so-
danaikaiseen vahvuuteen myös henkilöitä, jotka ovat jo täl-
lä hetkellä sotilaallisten suunnitelmien piirissä. Käytännössä 
tämä ei muuta mitenkään sitä tosiasiaa, että sotilaita koulu-
tetaan järjettömästi liikaa - armeijan käyneitä reserviläisikäi-
siä on kuitenkin yhä se reilut 900 000. 

Perustamisorganisaation laskeminen mukaan lisää myös 
jo keski-ikään ehtineiden soturien määrää sodanaikaisessa 
kokoonpanossa. Selonteon mukaan koko palveluskelpoi-
sen miesikäluokan kouluttaminen tuottaa puolustusvoimi-
en sodan ajan joukot kustannustehokkaasti, mikä varmas-
ti pitääkin paikkansa, jos liikakoulutuksesta ja asevelvolli-
suudesta muuten aiheutuvat välilliset kustannukset jäte-
tään huomiotta.

KUKAAN EI OIKEASTI HALUA NAISIA ARMEIJAAN

Viime aikoina julkisuudessa on näkynyt paljon vaatimuk-
sia kaikkien nuorten naisten pakottamisesta kutsuntoihin - 
jopa asevelvollisuuden ulottamisesta koskemaan myös nai-
sia. Armeijan nihkeä kanta tuli julkisuuteen jo helmikuun 
alussa, kun STT uutisoi pääesikunnan peloista, että kaikki-
en määrääminen kutsuntoihin voisi johtaa naisten vapaaeh-
toiseen asepalvelukseen haluavien määrän voimakkaaseen 
kasvuun, mikä taas saattaisi vaarantaa koko nykyisen jär-
jestelmän.

Kanta on sikäli täysin ymmärrettävä, että asevelvollisuuden 
laajentaminen naisiin on varsin absurdi ajatus ja vaatimuk-
set naisten kutsunnoista ovat perustaltaan ideologisia, ei-
vät mihinkään käytännön tarpeeseen perustuvia. Jo pelkäs-
tään miehiäkin koskevana järjestelmä tuottaa aivan liikaa 
sotilaita, mikä toki armeijan piirissä laajalti ymmärretään, 
vaikkei siitä puhutakaan. 

Ajoittain esillä olleiden kansalaispalvelusideoiden ongel-
mana taas on, että ne olisivat tarpeettomia ja merkitsisi-
vät kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kieltämää pak-
kotyötä. Ainoa ratkaisu ongelmaan löytyisikin kaikkia yh-
denvertaisesti kohtelevasta vapaaehtoisesta järjestelmäs-
tä. Ongelmaa ei luonnollisesti kuitenkaan selonteossa tun-
nusteta, saati sitten pyritä korjaamaan.

Niinpä selonteossa asiasta todetaan vain, että naisten va-
paaehtoista asepalvelusta kehitetään osana kokonaisjärjes-
telmää ja kutsuntoja parannetaan kehittämällä digitaalisia 
informaatiopalveluja ja toimintatapoja sekä ottamalla huo-
mioon asevelvollisten erityisosaaminen ja toimintakyky. 

JOSTAIN PALJON RAHAA ASEISIIN  
JA PIAN

Moderneille militaristeille rakas kokonaisturval-
lisuuden käsite esiintyy kyllä selonteossa, mutta 

lähinnä vain esiintyy. Nyt ei lässytetä turvallisuudes-
ta, nyt ollaan valmiita sotimaan.

Viimeaikaisista mielipidetutkimuksista voisi päätellä, että 
transatlanttista ja eurooppalaista turvallisuutta ja vakautta 
edistävään toimijaan – eli NATOon - liittymisen kannatus on 
pikemminkin laskenut kuin kasvanut. 

Kun täysjäsenyys on tämän takia pois laskuista, ollaan sitten 
sotilasliittoon kuulumaton maa, joka toteuttaa käytännön-
läheistä kumppanuutta Naton kanssa ja ylläpitää edelleen 
mahdollisuutta hakea Nato-jäsenyyttä. 

Edistetään Euroopan unionin puolustusyhteistyön kehittä-
mistä ja syvennetään puolustusyhteistyötä Yhdysvaltojen 
kanssa, jonka sotilaita on näkynyt Suomessa viimeisen vuo-
den aikana järjestetyissä harjoituksissa kasvavassa määrin 
uuden erityissuhteen merkeissä.

Selonteon loppupuolella päästään tavalliseen tapaan ostos-
listaan. 

Painopisteenä on maavoimien välittömän valmiuden joukko-
jen kehittäminen, minkä takia tietysti myös armeijassa jo val-
miiksi olevien varusmiesten käyttö sodassa halutaan mahdol-
listaa. 

Laivaston kohdalla ollaan toteuttamassa yli miljardin euron 
hankintoja ja ilmavoimille ollaan - kuten julkisuudessa on jo 
paljon puhuttu - hankkimassa uusia hävittäjiä Hornetien ti-
lalle. Hankinnan hinnaksi arvioidaan selonteossa 7-10 miljar-
dia euroa. Todellisen hinnan on ennakoitu olevan paljon kor-
keampi. 

KAJ RANINEN

Lat.huom. 
Tekstissä olevat kursiivit ovat 

suoria lainauksia  
selonteon tekstistä.

”Sota-ajan  
joukkojen kasvatta- 
minen toteutetaan 

laskemalla jatkossa sodan- 
aikaiseen vahvuuteen myös 

henkilöitä, jotka ovat jo 
tällä hetkellä sotilaallisten 

suunnitelmien 
piirissä.”

”Järjestelmä 
tuottaa aivan liikaa 
sotilaita, mikä toki 
armeijan piirissä 

laajalti ymmärretään, 
vaikkei siitä 

puhutakaan.”



YDINASEET: 
AIKAMME VITSAUS

Muutaman viime vuosikymmenen 
aikana ihmiskunta on mennyt eteenpäin. 
Yhteisillä maailmanlaajuisilla sopimuksilla 

on kielletty niin kemikaalisten ja 
biologisten aseiden, maamiinojen kuin 

klusteripommienkin käyttö. Näitä 
aseita selvästi tuhoisammat ydinaseet 

ovat silti vielä tärkeä osa tiettyjen 
armeijoiden sotilasstrategiaa.

JUSSI HERMAJA

• UUTISET •
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Mannertenvälinen ydinohjus 
ohjussiilosta laukaistuna.
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LEVINNEISYYS

Tällä hetkellä yhdeksällä maalla on hallussaan ydinaseita. Nämä 
maat ovat ydinsulkusopimuksen alkuperäiset allekirjoittajamaat 
Yhdysvallat, Ranska, Iso-Britannia, Kiina ja Venäjä. Näiden vii-
den lisäksi ydinaseita ovat hankkineet Intia, Pakistan, Israel ja 
Pohjois-Korea. Lisäksi Belgia, Hollanti, Italia ja Turkki sallivat Yh-
dysvaltojen säilyttää ydinaseitaan maansa ydinasetukikohdissa.

Tällä hetkellä maailmassa on arviolta 15 000 ydinasetta, valtaosa 
niistä Yhdysvalloilla ja Venäjällä. 1800 ydinasetta on jatkuvassa 
laukaisuvalmiudessa. Valtaosa olemassa olevista ydinaseista on 
huomattavasti tehokkaampia kuin Yhdysvaltojen vuonna 1945 
Hiroshimaan ja Nagasakiin pudottamat ydinpommit. Ne olivat 
ainoat ydinpommit, joita on käytetty sodissa koskaan.

YDINKOKEET 

Ydinkokeita ydinaseiden kehittelemiseksi on tehty maapallolla 
tähän mennessä yli 2000. Arviolta 2,4 miljoonaa ihmistä kuolee 
tai on kuollut ydinkokeiden vaikutusten aiheuttamiin syöpiin. 
Ydinkokeita on tehty yli 60 eri paikassa. Ydinkokeiden tuotta-
man haitallisen ydinsäteilyn uhriksi ovat joutuneet kokeita teh-
neet työntekijät ja ydinkoealueella ja sen vaikutusalueella elä-
vät ihmiset. Usein ydinkoealueet ovat sijainneet alkuperäiskan-
sojen tai muiden etnisten vähemmistöjen asuttamilla seuduilla. 

TUOTANTOKETJU

Ydinaseiden valmistamiseen tarvitaan uraania rikastetussa muo-
dossa tai plutoniumina. Jälkimmäistä syntyy ydinvoimaloiden 
sivutuotteena. Yhtä kaikki, ensin uraani on louhittava uraani-
kaivoksista. Uraani ja sen hajoamistuotteet aiheuttavat terveys-
haittoja kaivostyöntekijöille ja kaivoksen lähialueen asukkaille. 

Kaivokset tuottavat ja jättävät jälkeensä suunnattoman mää-
rän kaivosjätettä. Jätekasoista valuu ympäristöön kaivostoi-
minnassa käytettyjä haitallisia kemikaaleja ja radioaktiivista 
säteilyä. Yhtäkään uraanikaivosta ei ole maailmassa koskaan 
kunnolla siivottu kaivostoiminnan päätyttyä. Suomessa Ter-
rafamen kaivoksen köyhästä malmiosta aiotaan ryhtyä otta-
maan talteen uraania. Uraanilaitos on kaivokselle jo raken-
nettu tätä tarkoitusta varten.

Ydinaseiden valmistaminen on periaatteessa mahdollista kai-
kille maille, joilla on käytössään ydinvoimala. Vuodessa yksi 
keskikokoinen ydinvoimala tuottaa sivutuotteenaan tarpeek-
si plutoniumia ydinpommin valmistamiseen. On selvää, että 
tulevaisuudessa yhä useampi maa hankkii käyttöönsä ydin-
aseen, jos niitä ei onnistuta kieltämään. Tällöin ydinsodan ris-
ki kasvaa entisestään. 

KUSTANNUKSET

Ydinaseiden valmistukseen, ylläpitoon ja kehittämiseen käy-
tettiin maailmassa vuonna 2011 yhteensä noin 300 miljoo-
naa dollaria – päivässä. Se tekee 105 miljardia dollaria vuo-
dessa. Puolet tuosta summasta riittäisi YK:n vuosituhattavoit-
teiden toteuttamiseen köyhyyden poistamiseksi maailmasta. 

Selvästi eniten rahaa ydinaseisiin käyttää Yhdysvallat, jonka 
ydinasemenot ovat enemmän kuin kaikkien muiden ydinaseval-
tioiden yhteensä. Maan armeija arvioi ydinaseisiin kuluvan raha-
summan vielä kasvavan seuraavan kymmenen vuoden aikana.

YDINASEEN LAUKEAMISEN VAIKUTUKSET

Ydinaseen laukeamisen tuottama energiamäärä on suunnaton. 
Ydinaseen laukeamispaikasta kolmen kilometrin säteellä kaikki 
kuolevat välittömästi kuumuuteen. Viiden kilometrin etäisyydellä 
lähes kaikki menettävät henkensä välittömästi hapen puutteen ja 
räjähdyksen aiheuttamien vammojen takia tai kuolevat viimeis-
tään muutaman viikon kuluttua säteilyn aiheuttamiin sairauksiin. 

Kymmenen kilometrin päässä puolet ihmisistä kuolee palo-
vammoihin tai muihin vammoihin. Monet menehtyvät pian 
säteilysairauksiin. 80 kilometrin päässä radioaktiivinen las-
keuma alkaa hajota, mutta voi levitä kauaskin tuulten muka-
na. Tuhansia kuolee säteilysairauksiin ja syöpiin.

YDINSODAN SEURAUKSET

Yhdenkin ydinohjuksen tai ydinpommin laukaiseminen joh-
taisi hyvin todennäköisesti ketjureaktioon, josta seuraisi maa-
ilmanlaajuinen ydinsota. Vaikka ydinsota käytäisiin vain muu-
taman valtion kesken alueellisesti, arviolta miljardi ihmistä 
joutuisi nälänhätään ja maataloustuotanto vaikeutuisi, mikä 
johtaisi ruoan hinnan jyrkkään nousuun koko maapallolla.

Totaalinen ydinsota aiheuttaisi niin kutsutun ydintalven. Tä-
hän riittäisi vain muutama sata ydinlaukausta, pieni osa koko 
maailman ydinarsenaalista. Ydinräjähdysten seurauksena il-
makehä olisi täynnä pölyä, joka vähentäisi auringonvalon 
määrää. Pienikin pudotus valon määrässä aiheuttaisi katast-
rofaaliset seuraukset maataloudelle. Maapallon keskilämpö-
tila putoaisi useita asteita. Sademäärä lähes puolittuisi. 

Ilmakehämme otsonikerros ohenisi pitkäksi aikaa aiheuttaen 
ihosyöpää ja satovahinkoja sekä vahingoittaisi mereneläviä. 

ICAN  
– KAMPANJA  
YDINASEIDEN  
KIELTÄMISEKSI

ICAN on Australiassa vuonna 2007 aloitettu kampanja 
ydinaseiden kieltämiseksi maailmanlaajuisella 
sopimuksella. Ammattimainen, pitkäjänteinen ja hyvin 
suunniteltu kampanja on saanut taakseen suuren määrän 
kansalaisjärjestöjä, eri maiden hallituksia ja julkisuuden 
henkilöitä. Aseistakieltäytyjäliitto on mukana ICANissa 
kattojärjestönsä Rauhanliiton kautta.

Kampanjan strategiana on ollut keskittyä ydinaseiden 
humanitarististen vaikutusten esilletuomiseen. Kampanja on 
pyrkinyt siihen, että ydinaseiden olemassaolon tarkoitusta 
yleisesti arvioitaisiin tältä pohjalta:

”Ydinaseita käytettäessä valtaosa uhreista on siviilejä. 
Ydinräjähdyksen jälkeinen ketjureaktio on peruuttamaton. 
Ydinlaskeuman uhrit valikoituvat täysin sattumanvaraisesti 
pitkänkin matkan päässä, vaikka heillä ei olisi mitään 
tekemistä koko konfliktissa. Tämä sattumanvaraisuus on 
kansainvälisen lain periaatteiden kanssa ristiriidassa.”

YK:ssa aloitetaan tänä vuonna viralliset neuvottelut ydinaseiden 
kieltävän sopimuksen aikaansaamiseksi viime joulukuussa 
tehdyn yleiskokouksen päätöksen mukaisesti. Neuvotteluiden 
aloittaminen on kampanjan toistaiseksi merkittävin saavutus.



Voin rakentaa 
tämän kartan uusiksi 
(netistä löytyy hyviä 
vektorigraffapohjia 
kartoista), mutta tulee 
vasta seuraavaan 
vedokseen (lauantaina) 
nukkuneilla aivoilla. 
En ala yötä vasten 
katsoa maita kohdilleen 
etten pistä valtioiden 
järjestystä uusiksi :)

/Anna
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SOPIMUKSEN SISÄLTÖ

Ydinsulkusopimus* solmittiin YK:ssa vuonna 1968 ja se astui 
voimaan 1970. Ydinsulkusopimuksen tarkoituksena oli estää 
ydinaseiden leviäminen silloisten ydinasevaltioiden eli Yh-
dysvaltojen, Neuvostoliiton, Kiinan, Ranskan ja Iso-Britanni-
an ulkopuolelle sekä täydellinen ydinaseriisunta.

Kaikki maailman valtiot Israelia, Intiaa ja Pakistania lukuun ot-
tamatta allekirjoittivat sopimuksen, joka kieltää ydinaseetto-
mia maita hankkimasta tai vastaanottamasta ydinasetta. So-
pimuksen ydinasevaltiot puolestaan velvoitettiin olemaan 
luovuttamatta ydinaseita kenellekään ja olemaan millään ta-
valla avustamatta ydinaseettomia valtioita ydinaseiden han-
kinnassa.

Kaikki sopimuksen osapuolet on myös velvoitettu käymään 
neuvotteluja ydinasevarustelun lopettamiseksi ja täydellistä 
aseidenriisuntaa koskevan sopimuksen tekemiseksi niin pian 
kuin mahdollista.

Ydinsulkusopimuksen kolmas pilari on ydinaseettomien val-
tioiden ydintekniikan rauhanomaisen käytön turvaaminen ja 
edistäminen. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA val-
jastettiin valvomaan sopimuksen noudattamista.

TEHOTON RIISUJA

Ydinsulkusopimusta tarkkaillaan viiden vuoden välein järjes-
tettävissä seurantakokouksissa, mutta saavutukset ovat jää-
neet vähiin. Ydinaseiden tarjoama erityinen valta-asema ei 
ole houkuttanut ydinasevaltioita uskottaviin toimiin niistä 
luopumiseksi. 

Sopimuksen ansioksi voidaan katsoa, että jotkut maat ovat 
luopuneet ydinaseohjelmistaan ja että 115 valtiota ja 56 % 
maapallon pinta-alasta kuuluu ydinaseettomiin vyöhykkei-

siin. Tällaiset edistysaskeleet tuntuvat kuitenkin pieniltä, kun 
tiedetään, millaista tuhoa jo yksikin atomipommi saa aikaan.

Yhdysvaltojen ja Venäjän ydinaseriisunta on pysähtynyt täy-
sin Yhdysvaltojen Eurooppaan rakentaman ohjuspuolustus-
järjestelmän ja Venäjän Krimin valtauksen takia. Parhaillaan 
nämä maailman suurimmat ydinasevaltiot uudistavat ydin-
aseohjelmiaan, ja niiden päämiehet ovat alkaneet puhua her-
kemmin ydinaseiden käytöstä osana valtaretoriikkaansa.

UUDET YDINASEMAAT

Myöskään tavoite ydinaseiden leviämisen estämisestä ydin-
aseettomiin valtioihin ei ole toteutunut. Kaikki sopimuksen 
ulkopuoliset maat ja sopimuksesta vuonna 2003 irtautunut 
Pohjois-Korea ovat sittemmin hankkineet ydinaseet. Sopi-
muksesta voi irrottautua helposti eikä sopimuksen ulkopuo-
lella olo ole ollut este ydinteknologian ostamiselle allekirjoit-
tajamailta.

Kaikki uudet ydinasemaat rakensivat aseensa siviiliteknologian 
pohjalta. IAEA:n kaksoisrooli ydinaseita valvovana ja ydinvoi-
maa edistävänä järjestönä on erittäin hankala, sillä samaa ydin-
teknologiaa voidaan käyttää molempiin käyttötarkoituksiin.

Yhdysvallat kiertää sopimukseen kirjattua velvoitetta sijoitta-
malla ydinaseita Alankomaihin, Belgiaan, Saksaan, Italiaan ja 
Turkkiin amerikkalaisjoukkojen hallittaviksi. Venäjä on ilmoitta-
nut, että se voi niin päättäessään sijoittaa ydinaseita Krimille.

Pysähtyneessä ydinaseriisuntatilanteessa toivoa herättää YK:n 
humanitaarisista syistä ydinaseiden täyskieltoa ajavan sopi-
muksen neuvottelujen käynnistyminen maaliskuussa 2017. 

ESA NORESVUO

*Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT

YDINSULKUSOPIMUS

”Yhdysvallat  
kiertää sopimukseen 
kirjattua velvoitetta 

sijoittamalla ydinaseita 
Alankomaihin, Belgiaan, 

Saksaan, Italiaan ja Turkkiin 
amerikkalaisjoukkojen 

hallittaviksi.”

Ydinasevaltiot
Ydinasevaltioiden kanssa  
sotilasliitossa
Aiempi ydinasevaltio
Ydinaseista vapaiksi julistetut  
alueet ja valtiot
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ANTIMILITARISTI
HAKEE PÄÄTOIMITTAJAA 
HUHTIKUUSTA 2017 LÄHTIEN

Antimilitaristi on Aseistakieltäytyjäliiton 
julkaisema antimilitaristinen kulttuurilehti ja 
Aseistakieltäytyjäliiton jäsenlehti. Lehden 
painos on 2000-3000 kpl. Antimilitaristi ilmestyy 
kolmen kuukauden välein. Lehden avustajakunta 
koostuu vapaaehtoisista. Päätoimittaja 
valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

HU
OM

IO!
PÄÄTOIMITTAJAN TEHTÄVÄT:
• Vastata lehden sisällöstä ja luotettavuudesta.
• Vastata lehden ilmestymisestä säännöllisesti 

hallituksen antamissa raameissa.
• Vastata lehden markkinoinnista ja budjetista.

EDELLYTYTÄMME TEHTÄVÄÄN VALITULTA:
• Väkivallatonta antimilitaristista maailmankatsomusta 

ja AKL:n periaatteisiin sitoutumista.
• Journalismin sääntöjen tuntemusta ja 

sitoutumista niiden noudattamiseen.
• Hyvää suomen kielen taitoa, muu 

kielitaito katsotaan eduksi.
• Erinomaista projektinhallintakykyä.
• Yhteistyökykyä.
• Kehittämishalua.

TARJOAMME:
• 250 euron rahapalkkion per numero.
• Näköalapaikan suomalaisessa rauhanliikkeessä.
• Mahdollisuuden tehdä omannäköistäsi journalismia.
• Taittajan palvelut.

Hakemukset 30.3.2017 mennessä 
sähköpostitse osoitteella 
paatoimittaja@antimilitaristi.fi
Viestin otsikoksi ”Päätoimittaja”.

Lisätietoa tehtävästä: 
paatoimittaja@antimilitaristi.fi

HUOMIO!
HUOMIO!

HUOMIO!
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Kleine Brogelin tukikohta on ollut taktisten ydinaseiden sijoi-
tuspaikkana jo yli 50 vuoden ajan. Alunperin ydinaseet saa-
puivat Belgiaan kansalaisten tietämättä vastaiskuna Neu-
vostoliiton toimille Euroopassa. Nykypäivänä näillä taktisilla 
ydinpommeilla ei ole enää sotilaallista funktiota. 

Kleine Brogelin ydinpommien ylläpidosta vastaavat Yhdys-
valtojen joukot. Belgialaiset lentäjät harjoittelevat ydinasei-
den käyttöä vuosittain yhdessä Alankomaiden, Saksan, Itali-
an, Turkin ja Yhdysvaltain lentäjien kanssa.

Vuonna 2014 toteutetussa mielipidemittauksessa vain 23 pro-
senttia belgialaisista vastasi kieltävästi väitteeseen: Kaikis-
ta Belgian maaperällä sijaitsevista ydinaseista on luovuttava. 
Belgialaisten selkeä enemmistö siis haluaa eroon ydinaseista. 

NATO MÄÄRÄÄ SUUNNAN

Miksi ydinaseet ovat edelleen Belgiassa, vaikka belgialais-
ten enemmistö haluaisi nähdä niiden lähtevän? Vastaus on 

yksinkertainen: hallitus toisensa jälkeen pitää kumppanuut-
ta NATOn kanssa demokratiaa tärkeämpänä. Belgialla ei ole 
omaa maanpuolustuksellista tai ulkopoliittista visiota, vaan 
valtio antaa NATOn määrätä puolustuspolitiikan suunnan ja 
sanella sen ehdot. 

NATOn uusin strateginen konsepti jättää Eurooppaan sijoi-
tettujen taktisten ydinaseiden kohtalon periaatteessa avoi-
meksi, mutta samalla korostaa ydinaseiden pysyvän osana 
NATOn turvallisuuspolitiikkaa. 

Kysymykset ydinaseista Belgian maaperällä hallitus väistää 
aina vetoamalla solidaarisuuteen NATOa kohtaan: meidän 
on oltava uskollinen ja luotettava NATO-kumppani, toisin sa-
noen teemme aina sen mitä meiltä odotetaan. Kansan mieli-
piteellä ei ole merkitystä. 

Uskollisuus NATOa kohtaan on syynä myös siihen, ettei Bel-
gia osallistu neuvotteluihin ydinaseet kieltävän sopimuksen 
solmimiseksi. Ulkoministerin mukaan ydinasekielto sotii it-

Belgiassa ydinaseet 
säilyvät huolimatta 
parlamentin ja senaatin 
ydinasekielteisestä 
päätöslauselmasta.

Kuva:Vredesactie

Ydinaseet Belgiassa paljastavat maan 
demokratian haurauden

Belgian ilmavoimien Kleine Brogelin tukikohtaan on sijoitettuna noin 20 
Yhdysvaltojen taktista B-61 ydinpommia. Miksi ydinaseista ei päästä eroon, vaikka 

belgialaisten enemmistö niin tahtookin? Voisiko tilanne muuttua lähivuosina? 

”Uskollisuus  
NATOa kohtaan  
on syynä siihen, 

ettei Belgia osallistu 
neuvotteluihin 

ydinaseet kieltävän 
sopimuksen 

solmimiseksi.”
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seään vastaan, sillä se ei ole yhdenmukainen ydinsulkuso-
pimuksen kanssa. Lisäksi hallituksen mukaan ydinaseriisun-
nan tulisi tapahtua asteittain ja läpinäkyvästi ydinasevaltioi-
den keskinäisillä teoilla. 

Lausunto on käsittämätön, sillä ydinasekieltohan 
olisi täydennys ydinsulkusopimukseen. Koko 
ydinsulkusopimushan on suuren paineen alai-
nen juuri sen vuoksi, että ydinasevaltiot kieltäy-
tyvät toteuttamasta ydinaseriisuntaa. 

UUSIEN HÄVITTÄJIEN VALINTA 
RATKAISEVA TEKIJÄ

Kleine Brogeliin sijoitettujen ydinaseiden kohta-
lo kulkee käsi kädessä Belgian ilmavoimien kaluston 
modernisoinnin kanssa. Ydinasekapasiteetilla varustetut 
F-16-hävittäjät poistuvat lähivuosina käytöstä ja Belgian is-
tuva hallitus on päättänyt 34 uuden hävittäjän hankinnasta. 
Vaihtoehtoja on viisi: ranskalainen Rafale, ruotsalainen Gri-
pen, Eurofighter ja yhdysvaltalaiset F-18 Hornet sekä F-35 
Joint Strike Fighter. 

Hävittäjän valinta määrittää Kleine Brogelin ydinaseiden tu-
levaisuuden, sillä tarjolla olevista vaihtoehdoista vain F-35 
on yhteensopiva B61-ydinpommien kanssa. F-35 on vaihto-
ehdoista selvästi kallein. Lisäksi hävittäjän teknologisessa ke-
hitystyössä on ilmennyt ongelmia.

Belgian päätöksenteko uuden hävittäjätyypin valinnasta ta-
pahtuu suljettujen ovien takana, eikä siitä käydä demokraat-
tista keskustelua. Samaan aikaan kun aseteollisuus lobbaa 
hallitusta täysin purjein, ministereitä on mahdotonta saada 
käymään avointa keskustelua aiheesta. Suoraa vastausta sii-
hen, varustetaanko F-16-hävittäjien seuraaja ydinasekapasi-
teetilla vai ei, ei hallitukselta saa.

Uusien hävittäjien ostoa johtava eversti Harold Van Pee ker-
toi hiljattain, että Belgian rooli ydinaseiden sijoitusmaana 
mainitaan selvästi dokumentissa, jossa määritellään uutta ka-
lustoa koskevat vaatimukset. Tämä ei automaattisesti tarkoi-
ta sitä, että uuden hävittäjämallin olisi väistämättä oltava yh-
teensopiva ydinaseiden kanssa, mutta se kertoo Belgian hal-
lituksen haluttomuudesta irtisanoutua roolistaan ydinaseita 
isännöivänä maana. 

Jos hallitus ei valitse F-35-hävittäjää, tämä luultavasti tarkoit-
taisi Yhdysvaltojen ydinaseiden katoamista Belgiasta hiljal-
leen. Ilmavoimat jättäisivät mahdollisesti muutamia F-16-hä-
vittäjiä Kleine Brogeliin, jotta ydinasetukikohdan toiminta 
voisi jatkua, mutta järjestely ei kuitenkaan voisi olla ikuinen, 
sillä F-16-kalusto on jo aikansa elänyttä. 

Hallitukselle tämä voisi kuitenkin olla yksi mahdollinen keino 
irtautua NATOn ydinasekumppanuudesta. Belgia voisi pääs-
tä eroon ydinaseista joutumatta kuitenkaan kyseenalaista-
maan NATOn yhteistä linjaa. 

TRUMPIN LINJA AVOINNA

Toistaiseksi tuntemattomana muuttujana tilanteessa on Yh-
dysvaltojen uusi presidentti Trump, jonka linjanveto ydin-
aseiden suhteen on vielä epäselvää. Trump on hiljattain julis-

tanut haluavansa laajentaa Yhdysvaltojen ydinasearsenaalia: 
"Unelmatilanteessa kaikki maat olisivat ydinaseettomia, mut-
ta jos kenelläkään on ydinaseita niin meillä on niitä eniten." 

Toisaalta Trumpin Yhdysvallat on aiempaa halutto-
mampi käyttämään voimavarojaan eurooppalais-

ten liittolaisten turvaamiseen. Yhdysvallat käyt-
tää jokaisen tilaisuuden vahvistaakseen viestiä 
siitä, että Euroopan maiden on kohdennetta-
va tulevaisuudessa itse enemmän varoja soti-
lasmenoihin. 

Ei olisi siis mikään mahdoton ajatus, että Trum-
pin hallinto sulkisi Euroopassa sijaitsevat Yhdys-

valtojen ydinasetukikohdat. Ydinaseiden ylläpito 
maksaa maltaita: suunnitteilla oleva taktisten ydinasei-

den modernisointi tulee toteutuessaan maksamaan vähin-
tään kymmenen miljardia dollaria, eikä tukikohdista ole Yh-
dysvalloille itselleen mitään sotilaallista hyötyä.

Yhdysvaltojen NATO-lähettiläs Ivo Daalder totesi jo vuonna 
1993, ettei Eurooppaan sijoitetuilla taktisilla ydinpommeilla 
ole enää sotilaallista tai poliittista funktiota, ja siksi niiden ve-
täminen pois Euroopasta olisi nyt mahdollista. Viime vuosi-
kymmenten aikana tapahtuneet ydinasearsenaalien pienen-
nykset ovat Yhdysvalloissa ennemminkin olleet republikaa-
nipresidenttien kuin demokraattien toimeenpanemia. 

EPÄVARMA TULEVAISUUS

Mitä Belgiaan sijoitetuille ydinaseille siis tapahtuu? Seuraa-
vat vaihtoehdot ovat mahdollisia lähitulevaisuudessa:

1. Yhdysvallat pitää Eurooppaan sijoitettuja ydinaseita lii-
an suurena kulueränä ja peruuttaa suunnitellun B61-ydin-
pommien modernisoinnin. Taktiset ydinaseet keskitetään 
yhteen eurooppalaiseen tukikohtaan, esimerkiksi Itali-
aan, tai Yhdysvallat vetää yksipuolisella päätöksellä ydin-
aseensa kokonaan pois Euroopasta.

2. Belgian hallitus valitsee nykyisille F-16-hävittäjille seu-
raajan, joka ei ole yhteensopiva taktisten ydinpommien 
kanssa. Yhdysvallat vetää Kleine Brogelin ydinaseet kai-
kessa hiljaisuudessa pois maasta. Toinen vaihtoehto on, 
että Belgia ylläpitää ydinasevalmiuttaan vielä muutamia 
vuosia säilyttämällä toiminnassa muutamia F-16-hävittä-
jiä. Näin Yhdysvallat ja NATO saisivat pienen aikalisän. 

3. NATOn jäsenmaat eivät pääse yhteisymmärrykseen ydin-
aseiden tehtävästä ja roolista Euroopassa. Paremman eh-
dotuksen puutteessa NATO vahvistaa vanhan strategian-
sa kokouksessaan toukokuussa 2017 ja kaikki pysyy enti-
sellään: Yhdysvallat modernisoi B61-ydinpommit, Belgi-
an hallitus katsoo kiltisti vierestä ja investoi miljardeja uu-
siin, ydinaseiden kanssa yhteensopiviin hävittäjiin.

ROEL STYNEN
Kirjoittaja on Aseistakieltäytyjäliiton  

belgialaisen sisarjärjestö Vredesactien työntekijä.
 

Käännös: Katri Silvonen

”Belgialaisten  
selkeä enemmistö 
siis haluaa eroon 

ydinaseista.”



Antimilitaristin sarjakuvapalstaa piirtää vuonna 2017 oululai-
nen Sami Nyyssölä. 

Nyyssölä täyttää toisen oululaisen, Niko-Petteri Nivan, jättä-
män sarjakuvapaikan. Antimilitaristilla on ollut tapana tarjota 
lukijoille uutta laadukasta suomalaista sarjakuvaa vuoden syk-
leissä ja esitellä samalla maamme kuvittajien laadukasta kirjoa.

Nyyssölä on valmistunut taiteiden maisteriksi Lapin yliopis-
tosta. Kuvittajan työn ohessa hän työskentelee graafisena 
suunnittelijana eri projekteissa. 

Viime vuonna Nyyssölä julkaisi sarjakuvakirjan 24 päivää iraki-
laisten turvapaikanhakijoiden matkasta Suomeen.

Nyyssölä on toiminut vakituisena avustajana Finland Times 
-lehdessä piirtäen satiirista, ajankohtaisia aiheita käsittelevää 
yhden ruudun palstaa. Hän on myös työskennellyt aiemmin 
Lapin Kansan sarjakuva-arvostelijana.

Antimilitaristiin Nyyssölä piirtää strippiä Itsetutkiskelun patal-
joona. 

”Sarjakuvissani ja muussa taiteessa olen käsitellyt arjen epä-
kohtia niin komediana kuin tragediana. Totutuista tavoista ja 
säännöistä ei kovin monta kertaa tarvitse kysyä, miksi ne ovat 
kuin ovat, jotta löytää kivuliaita ja vaikeita aiheita. 

Aseellinen järjestäytyminen ja toiminta ovat erittäin paina-
via ja dramaattisia asioita, jotka jopa määrittävät suomalais-
ta kulttuuria esimerkiksi asevelvollisuuden muodossa. Avoin 
keskustelu näistä on vaikeaa, joten sarjakuva on osuva media 
niiden käsittelyyn”, taustoittaa Nyyssölä ajatteluaan.

”Lähdin mielelläni mukaan Antimilitaristiin, sillä tällainen jul-
kaisu on tarpeen Suomessa”, kertoo Nyyssölä motiiveistaan 
ryhtyä Antimilitaristin avustajaksi.

”Itsetutkiskelun pataljoonan ajatus lähti jo aiemmin, kun mie-
tin millaiset henkilökohtaiset piirteet saattaisivat johtaa ase-
voimiin uravalintana. Tuntemani mukaan Puolustusvoimat tai 
muutkaan asevoimat eivät kannusta itsetutkiskeluun, joten 
teema on lähtökohtaisesti humoristinen. 

Kriittisen asetelman tavoitteena ei kuitenkaan ole pilkata 
vaan herättää ajatuksia. Ajatteleminen ja toisen kenkiin aset-
tuminen ovat parhaat keinot väkivallan välttämiseksi”, lausuu 
Nyyssölä.

”Harrastan sarjakuvia, videopelejä ja musiikkia, molemmin 
puolin ilmaisuvälineitä. Näiden lisäksi matkustan, sillä usko-
mattomia kulttuurituotteita ihmeellisempiä ovat ihmiset sel-
laisenaan. Olen oppinut, että samaan ongelmaan on paljon 
erilaisia ratkaisuja, mikä on ollut tärkeä ohje sekä työssä että 
elämässä”, lopettaa piirtäjämme päätoimittajan utelut.

 
JUSSI HERMAJA

Oululainen ote 
jatkuu sarjakuva- 

palstalla
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Minulle Trumpin virkaanastujaispäivän kiintopiste oli Richard 
Spencerin leukaan osunut nyrkki. Spenceriä – amerikkalai-
sen uusnatsismin taakseen piilottavan alt-right -termin isää 
– lyötiin televisiokameroiden edessä kesken haastattelun. 
Pian haastatteluvideo levisi internetissä päivän juhlituim-
pana tapauksena. Siitä väännettiin gifejä, videoita ja kuvia. 
Lyöntiä tahditettiin musiikkiin ja siitä photoshopattiin mui-
ta meemejä. 

Tapauksella hekumointi herätti minut peilaamaan omaa vä-
kivaltasuhdettani sekä entistä vahvempaa polarisoitumista 
aktivismin eri muotojen välillä. Miksi väkivaltainen toiminta 
näyttäytyy houkuttelevana? 

Osaltaan kyse on reaktiosta poliittisen ilmapiirin kärjistymi-
seen ja yleisestä toivottomuudesta, jonka aiheuttavat suu-
reen ääneen länsimaisten arvojen puolustamisesta puhuvat 
ihmiset, jotka kuitenkin tuhoavat kaiken, mitä arvostamme. 

Väkivaltainen suora toiminta vaikuttaa rohkealta ja tehokkaal-
ta vastarinnalta näitä moukkia vastaan - ja tarjoaa välittömän 
nautinnon. Mitä muuta globaalin kapitalismin rattaisiin häviä-
vä ihminen voi tehdä, kuin huutaa epätoivoisesti olemassa-
oloaan ilmoille tuhoamalla pyhää yksityisomaisuutta ja vas-
tustajiaan? 

Väkivallasta pidättäytyvä toiminta sen sijaan näyttää hitaalta ja 
epävarmalta, sikäli kuin sillä pyritään vaikuttamaan jatkuvasti 
passivoituvaan enemmistöön. On vaikea nähdä väkivallaton-
ta lähestymistapaa toimivana, jos ei luota kansalaisyhteiskun-
taan tai mediaan. Tai kun vastassa on väkivaltaisia, poliisin hy-

väksynnän alla liikkuvia ihmisiä. Mitä takeita väkivallattomuu-
den toimivuudesta on, kun vastapuolella ei ole omaatuntoa? 

Sivuutetaan moraali tänään. Kysyn sen sijaan, mikä on te-
hokkain toimintatapa pienelle ryhmälle saada äänensä kuu-
luviin? Kumpi on tehokkaampi keino tehdä poliittista jälkeä 
eikä vain tuottaa tekijälleen hyvää oloa? 

Niin kauan kuin tavoitteena on vaikuttaa olemassa olevaan yh-
teiskuntajärjestykseen ihmisten mielipiteiden kautta, väkivalla-
ton vastarinta ja kansalaistottelemattomuus ovat vahvemmat 
keinot. Ne eivät saa aktivisteja näyttämään öykkäreiltä medias-
sa. Niillä on vaikea pelotella kansalaisia. Ne antavat liikkeelle 
uskottavuutta, jota jonkin yksittäisen idiootin lyömisellä ei saa. 

Emme kuitenkaan saisi keskittyä vain riitelemään metodeista. 
Löydämme lukuisia esimerkkejä liikkeistä, jotka ovat hajon-
neet keskinäisiin riitoihin poliittisesta linjasta ja lopulta murs-
kautuneet yksinäisinä, hajautuneina kuppikuntina. Järjestäy-
tyminen on aina etu, eikä kaikesta yhteistoiminnasta pidät-
täytyminen ole strategisesti järkevää. Meillä on kuitenkin 
sama tavoite! Liikkeet kuolevat ilman joukkovoimaa. 

Rauhanliikkeen tulee löytää uusia, tehokkaita keinoja vastata 
kansalaisyhteiskunnan yli puhuvan, uusmonarkistisen, finans-
sikapitalismin ympärillä pyörivän yhteiskunnan toimiin. Kei-
noja, jotka puhuttelevat tänään. 

Saako natsia lyödä? Uskoisin senkin olevan liiallinen tunnustus.

JERE REMES

Saako natsia 
lyödä? 

Saako natsia 
lyödä? 

Kuva: Tiia Sainio
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”Rauhanliikkeen  

tulee löytää uusia, 
tehokkaita keinoja vastata 
kansalaisyhteiskunnan yli 

puhuvaan, uusmonarkistiseen, 
finanssikapitalismin ympärillä 

pyörivään yhteiskuntaan. 
Keinoja, jotka  
puhuttelevat  

tänään.”



Kuva: Robonic
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Suomen Lapissa on jo runsaan vuosikymmenen ajan testattu 
miehittämättömiä ilma-aluksia eli lentokoneita, jotka toimivat 
kauko-ohjauksella. Tällaisia aluksia voidaan käyttää sekä soti-
laallisiin että siviilitarkoituksiin.

Palvelua tarjoaa tamperelainen Robonic-yhtiö, joka huoleh-
tii asiakkaan puolesta lentotoiminnan luvista ja vuokraa Ke-
mijärven lentokenttää harjoitusten tukikohdaksi. Keskeisim-
mät lupaviranomaiset ovat liikenteen turvallisuusvirasto Tra-
fi ja Puolustusvoimat. Harjoitusaluetta markkinoidaan nimel-
lä RATUFC.

"Maksimissaan käytössämme voi olla koko Koilliskairan ilma-
tila, 11 000 neliökilometriä - tosin vielä koskaan emme ole 
käyttäneet koko aluetta. Siellä ei ole muuta ilmaliikennettä 
eikä juuri lainkaan asutusta. Pisimmät testilennot ovat ulottu-
neet noin sadan kilometrin päähän kentästä", Robonicin toi-
mitusjohtaja Juha Moisio kertoo.

Suomalaisen ilmatilan yksityistäminen on saanut varsin vä-
hän julkisuutta. Poliittisesti sitä on käsitelty toiminnan alku-
vaiheessa eduskunnan ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valio-
kunnassa sekä Kemijärven kaupunginvaltuustossa.

Vuonna 2010 lappilainen kansanedustaja Markus Mustajärvi 
(vas) teki asiasta eduskuntakyselyn. Silloinen puolustusminis-
teri Jyri Häkämies (kok) vastasi muun muassa näin:

"Nyt puheena oleva hanke on Robonic-yrityksen puhtaas-
ti kaupallinen hanke, jossa yritys tarjoaa testauspalveluitaan 
teollisuudelle. Puolustushallinto ei ole hankkeessa mukana, 
vaikka hanke saatettiinkin ennen sen aloitusta puolustushal-
linnon ja valtionjohdon tietoon. (...) Ilmatilan käytöstä Robo-
nic-yritys sopii ilmailuviranomaisten kanssa."

ULKOMAISET ASEYHTIÖT TESTANNEET  
KAUKO-OHJATTAVIA ALUKSIA

Miehittämättömät ilma-alukset tunnetaan myös englannin-
kielisellä termillä UAV, joka on lyhenne sanoista Unmanned 
Aerial Vehicle. Moisio kuvailee kauko-ohjattavia lentokonei-
ta hyödyllisiksi tehtävissä, jotka ovat "tylsiä, likaisia tai vaa-
rallisia".

Isoimmat lennokit voivat lentää yhtäjaksoisesti jopa 12 tuntia 
eli ne ovat aivan erityyppisiä laitteita, kuin viime vuosina ku-
vauskäytössä suosiota saaneet pienoishelikopterit. Lennokke-

”Robonic  
mainostaa, että 
Lapissa laitteita 

voi testata ”turhan 
monien uteliaiden 
silmien ulottumat- 

tomissa".”

Yksityinen lentoharjoitusalue  
ei ottanut tulta

Suomen Lapissa on jo vuosikymmenen ajan testattu miehittämättömiä ilma-aluksia.  
Harjoitusaluetta vuokraavalla yhtiöllä on kuitenkin pula asiakkaista.



Yksityisen yrityksen asekokeet 
rikkovat Lapin luonnonrauhaa 
toistaiseksi vain harvoin.

Kuva: Robonic
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ja käytetään siviilipuolella esimerkiksi kadonneiden etsinnäs-
sä, metsäntutkimuksessa ja maastopalojen sammutuksessa.

Kauko-ohjattavat alukset ovat kuitenkin tulleet tunnetuksi 
myös sotilaskäytössä. Tiedustelun lisäksi niitä voidaan käyt-
tää hyökkäämiseen.

Israel on käyttänyt aseistettuja lennokkeja Gazassa. Yhdys-
vallat ja Nato ovat tappaneet ihmisiä lennokeilla esimerkiksi 
Afganistanissa. Tällaisessa operaatiossa koneen ohjaaja voi 
olla jopa toisella puolella maapalloa. Uhreina on ollut usein 
siviilejä. Juha Moisio huomauttaa, että Kemijärvellä testa-
taan itse lentokoneita, ei niiden varusteita. "Meillä ei ole ol-
lut aseistettuja aluksia."

Kemijärvellä koelentoja ovat suorittaneet ainakin Robonicin 
emoyhtiö, ranskalainen Sagem, sekä italialainen Leonardo. 
Molemmat ovat yhtiöitä, joilla on sekä siviili- että sotilaspuo-
len liiketoimintaa.

Leonardo oli vuonna 2013 ruotsalaisen rauhantutkimuslaitos 
Siprin mukaan maailman yhdeksänneksi suurin aseteollisuus-
yhtiö. Sagem puolestaan kuuluu Safran-konserniin, jonka lä-
hes 15 miljardin euron liikevaihdosta vuonna 2013 kymme-
nesosa tuli sotilastekniikasta.

Testaustoiminta on luottamuksellista. Robonic mainostaa, 
että Lapissa laitteita voi testata "turhan monien uteliaiden 
silmien ulottumattomissa". Yhtiö kehuu nettisivuillaan, miten 
testialueella olosuhteet vaihtelevat arktisesta talvesta lauh-
kean kesän yöttömään yöhön.

Robonic ei maksa valtiolle korvausta testialueen käytöstä, 
mutta työllistää paikallisia ihmisiä ja yrityksiä. Heinäkuus-

sa 2009 julkaistussa Ylen uutisessa 
Moisio mainostaa, että "testilen-
toyhtiöt jättävät paikkakunnalle 
sievoisen summan rahaa muun 
muassa vartioinnista ja majoi-
tus- ja ruokapalveluista".

KATAPULTILLA TAIVAALLE

Keski-Euroopassa Kemijärven kal-
tainen testilentopaikka ei olisi mah-
dollinen, sillä ilmatila on täynnä kaupal-
lisia lentoliikennereittejä. Tästä syystä Suomen itä- ja poh-
joisosat kiinnostavat myös esimerkiksi sotilasliitto NATOa 
lentoharjoituspaikkoina.

Robonicin kaupallinen testilentotoiminta ei kuitenkaan ole La-
pissa ottanut kunnolla tulta. Vilkkain vuosi oli 2009. Sen jälkeen 
on ollut jopa kokonaisia vuosia ilman testitoimintaa. "Asiakkai-
ta on ollut vähemmän kuin toivoimme", Moisio toteaa.

Yhtiö onkin keskittynyt ydinliiketoimintaansa, joka sekin liit-
tyy miehittämättömiin ilma-aluksiin. Robonic valmistaa liikku-
via lähetysalustoja eli katapultteja, joilla lennokit voidaan lä-
hettää ilmaan ilman kiitorataa.

"Olemme maailman johtava firma katapulteissa. Vuonna 
2015 liikevaihtomme oli 2,5 miljoonaa euroa ja se tuli lähes 
kokonaan ulkomailta."

Myös katapulttipuolella Robonicin asiakkaat ovat olleet yhtiöi-
tä, joilla on sekä siviili-, että sotilasliiketoimintaa  –  merkittä-
vimpinä Airbus ja maailman suurin aseteollisuusyhtiö Lockheed 
Martin. Asiakkaina on myös armeijoita, kuten Yhdysvaltain 
maavoimat ja Robonicin pitkäaikaisin asiakas, Suomen armeija.

RUOTSISSA TESTIALUE VALTIOLLA

Robonicin pahin kilpailija testilentotoiminnassa löytyy län-
sinaapurista. Ruotsin Lapissa on kehitetty ilmasotaharjoitus-
aluetta jo vuodesta 1958. Se tunnetaan nimellä Vidsel Test 
Range tai North European Airspace Test range (NEAT).

Ruotsissa on tarjolla peräti 24 000 neliökilometrin ilmatila, 
sekä sen sisällä oleva 3 300 neliökilometrin laajuinen maa-
alue, jolla liikkuminen on kielletty. Toisin kuin Kemijärvellä, 
Ruotsissa voi testata aseistusta – jopa ohjuksia.

Ruotsin valtion hallinnoima lentotestausalue on ylivoimai-
sesti Euroopan suurin. Suomalaisetkin yhtiöt ovat käyttäneet 
sitä. Länsimaiden suurin sotilaallinen testausalue on Australi-
an Woomera, jonka pinta-ala on peräti 127 000 neliökilomet-
riä, yli kolmannes Suomen pinta-alasta.

Robonic aikoo kuitenkin jatkaa testilentotoimintaa Itä-Lapis-
sa. Juha Moision mukaan yhtiö käy tälläkin hetkellä neuvot-
teluita kahden toimijan kanssa testilentotoiminnasta Kemijär-
vellä. Vetoapua hän toivoo – hieman yllättäen – matkailulta.

"Lappi on mielletty kaukaiseksi paikaksi. Kun matkailu lisään-
tyy, Lapista tulee tunnetumpi."

 
SAMPSA OINAALA

”Moisio  
kuvailee kauko-
ohjattavia lento- 

koneita hyödyllisiksi  
tehtävissä, jotka ovat  

"tylsiä, likaisia tai  
vaarallisia".”



ITÄ-UKRAINAN SOTA EI OLE JÄÄTYNYT

Olya Morvan syntyi 1980-luvulla Neuvostoliittoon kuuluneessa 
eteläukrainalaisessa Odessassa. Opiskelijana ollessaan, moni-
en muiden nuorien ukrainalaisten tavoin, hän halusi matkustaa 
ja nähdä maailmaa. Morvanin tie vei Intiaan opiskelemaan doku-
mentaarista valokuvaamista ja tällä hetkellä hän asuu perheineen 
Qatarissa, josta suuntaa kuvausmatkoille eri puolille maailmaa. 

Kansannousun alkaessa Morvan palasi Ukrainaan tallenta-
maan historiallisia tapahtumia. Sotavalokuvaajaksi hän ei 
koskaan ajatellut ryhtyvänsä, ei varsinkaan synnyinmaassaan. 

Näyttelynsä avajaispuheessa hän painottaa, että Itä-Ukrainan 
sota ei ole jäätynyt eikä sitä saa unohtaa. Vaikka rintamalinjat 
ovat juuttuneet paikoilleen, molemminpuolinen ammuskelu 
ja siitä johtuvat kuolemat ovat yhä päivittäisiä.

MAIDANIN FESTIVAALI

Valokuvanäyttelyyn valituista kuvista vanhimmat ovat mielen-
osoituksista Kiovan Maidanin aukiolta, jonne laaja joukko ih-
misiä oli kokoontunut vaatimaan korruptoituneen presidentti 
Janukovytšin eroa joulukuussa 2013. Kaduille lähtemisen lau-
kaisi opiskelijamielenosoituksen väkivaltainen tukahduttami-
nen marraskuussa. 

Venäjän kauppasopimuksen valinnut presidentti Janukovytš 
määräsi poliisit väkivaltaisesti hajottamaan EU:n ja Ukrainan vä-
lisen vapaakauppa- ja assosiaatiosopimuksen solmimista  vaa-
tineitten opiskelijoiden mielenosoitukset. EU-lähenemisen hin-
talappuna oli taloudellisten välien hankaloituminen Ukrainan 
isoimman ja tärkeimmän kauppakumppanin Venäjän kanssa. 

Morvan kertoo leiriksi muodostuneen Maidanin mielenosoituksen 
muistuttaneen hänen ensimmäisellä kuvausmatkallaan festivaalia, 
jossa käytiin avointa ihmisoikeus- ja demokratiakeskustelua.

Rauhanomainen tunnelma aukiolla oli muuttunut hänen saapu-
essaan sinne seuraavan kerran tammikuun lopussa 2014. Polii-
sin erikoisjoukot iskivät barrikadien taakse asettuneita mielen-
osoittajia äänikranaatein ja ruiskuttivat ihmisjoukkoa vedellä ko-
vassa pakkasessa. Poliisia vastaan taistelivat etujoukossa poltto-
pulloin äärioikeistolaiseen Oikeaan sektoriin kuuluneet nuoret.

Morvanin kokemuksen mukaan monet Oikeaan sektoriin 
kuuluneista nuorista eivät olleet erityisen poliittisia vaan ta-
pahtumista innoissaan olevia poikia ja miehiä, jotka olivat 
myös alttiita johtajien manipuloinnille. “Kuvat liekkimeren 
ympäröimistä tapahtumista aukiolla ovat muuttuneet ikoni-
siksi, mutta ne edustavat vain kapeaa kuvaa mielenosoituk-
sista, joihin osallistui puolesta miljoonasta miljoonaan ukrai-
nalaista”, hän muistuttaa.

VÄKIVALLAN VOITTO

Helmikuussa 2014 aukiolla tapettiin yli sata mielenosoitta-
jaa, jotka eivät kuitenkaan kuuluneet radikaaliin äärioikeis-
toon. Asiallisia tutkimuksia tapahtumien kulusta ei ole vie-
läkään tehty. Joukkomurhasta etsintäkuulutettu Janukovytš 
lähti maanpakoon Venäjälle ja valta siirtyi parlamentille. 

Vallankumousta seurasi separatistien mielenosoituksia Kri-
millä ja Itä- ja Etelä-Ukrainassa. Venäjä vastasi vallankumo-
ukseen miehittämällä Krimin, jossa sillä oli merkittävät soti-
lastukikohdat. Protestit Itä-Ukrainassa muuttuivat täysimittai-
seksi sodaksi.

VALOKUVAAJA TALLENSI 
SODAN SYTTYMISEN JA 

SIVIILIEN HÄDÄN
Ukrainalainen valokuvaaja Olya Morvan vieraili Helsingissä helmikuun 

alussa 2017 avaamassa valokuvanäyttelyn, jonka kuviin hän on tallentanut 
vallankumouksen toiveikkuuden muuttumisen sodan epätoivoksi.
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Jalkapallofanit johtavat Donetskissa 28.4.2014 
Ukrainaa tukevaa mielenosoitusmarssia, jonka 

osallistujia Venäjää tukevat aktivistit hakkasivat. 
Mielenosoitus oli viimeinen Ukrainaa tukeva 

protesti ennen sodan puhkeamista.

”Olen kuullut  
sanottavan, että konflikti 
muuttuu mahdottomaksi 

ratkaista, jos kaksi 
sukupolvea kasvaa aseiden 
keskellä. Ukrainassa tilanne 

olisi vielä mahdollista 
muuttaa, sillä rauhan 
aika on niin lähellä 
menneisyydessä.”



Morvan kulki tapahtumien mukana Krimin kautta Itä-Ukrainaan. 
Hän todisti huhtikuussa 2014, kuinka Donetskissa ihmiset halu-
sivat oman vallankumouksensa, valtasivat hallintorakennuksen 
ja julistautuivat Ukrainasta irralliseksi kansantasavallaksi. Samoi-
hin aikoihin hän näki ensimmäiset tankit kaupungissa. Saapujat 
olivat venäläisiä ja tshetsenialaisia erikoisjoukkojen palkkasotilai-
ta ja vapaaehtoisia, jotka ottivat vallankumouksen hallintaansa.

Ukraina julisti liikekannallepanon. Paikallisten tuki separatis-
teille kasvoi kuolonuhrien ja Venäjän propagandan myötä.

SIVIILIEN KÄRSIMYS

Kansantasavallat Donetskissa ja Luhanskissa luisuivat hetkes-
sä sotilashallinnoiksi, joissa vain virallinen propaganda su-
vaittiin. “Viimeisen kerran toimittajia päästettiin kapinallis-
ten hallinnoimille alueille tammikuussa 2015. Jo silloin pai-
kallisilla oli pulaa ruuasta ja lääkkeistä. Todistin kuinka haa-
voittuneen leikkaus suoritettiin ilman puudutusta. Potilas oli 
köytetty kiinni alustaan ja samanaikaisesti Ukrainan armeija 
pommitti sairaalaa", Morvan kertoo.

Näyttelyn uusin valokuva on joulukuulta 2016. Siinä rauni-
oitunutta kaupunkia valaisee pommitettavien kohteiden et-
simistä varten laukaistu valoammus. Valokuvaaja kuljetettiin 
rintamalle salaa vapaaehtoisten pelastusjoukon ambulanssin 
kyydissä. Kolmen päivän jälkeen hän jäi kiinni ja hänet 
häädettiin kauemmas rintamalta.

Morvan kuvaa sodan keskelle asumaan jääneitä 
siviilejä. Monilla ei ole varaa tai mahdollisuut-
ta lähteä pakoon. Osaan siviileistä sota on 
vaikuttanut niin, että he eivät enää edes vä-
litä mennä suojaan kellariin molemminpuo-
lisen tulituksen alkaessa iltaisin. Morvan on 
huolissaan alueen lapsista:

“Olisi erittäin tärkeää järjestää sodan keskel-
lä asuville lapsille mahdollisuus päästä sota-alu-
eiden ulkopuolelle leireille, joissa olisi saatavilla 
myös psykologista apua. Apua olisi myös kirjoista, ur-
heilusta, taiteesta ja muusta tekemisestä, jonka avulla voisi 
edes hetkeksi unohtaa sodan todellisuuden."

VASTENTAHTOISELLE SODALLE EI NÄY LOPPUA

Kutsuntakarkuruus oli yleistä Ukrainassa liikekannallepanon 
aikana. Maa oli luopunut miehiä koskevasta asevelvollisuu-
desta vuonna 2013, mutta palautti sen sodan alettua. Lop-

puvuodesta 2015 Ukrainan korkein oikeus tunnusti aseis-
takieltäytymisoikeuden myös sodan aikana.

Miehiä koskeva asevelvollisuus on käytössä ja 
palvelus kestää 12-18 kuukautta. Asevelvol-
lisia ei kuitenkaan voida lähettää sotaan il-
man heidän omaa suostumustaan.

Ukrainan sodassa on kuollut yli 10 000 ihmis-
tä ja kaksi miljoonaa on joutunut jättämään 

kotinsa. Aluksi sota oli vastentahtoinen ja osa-
puolien kesken saatettiin toimia yhteisymmär-

ryksessä rintamallakin. Ukrainalaisten asenteet 
kovenivat separatisteja kohtaan, kun kuolonuhre-

ja alkoi tulla. Silti vuonna 2016 useampi ukrainalaissoti-
las menehtyi muista syistä – itsemurhiin, sairauksiin, onnetto-
muuksiin ja yliannostuksiin – kuin vihollisen tappamana.

Sodan osapuolet eivät käy vuoropuhelua keskenään. Helmikuus-
sa 2015 voimaan tullut Minskin tulitaukosopimus ja sitä seuran-
neet sopimukset eivät pidä. Kansantasavallat syyttävät ETYJ:n 
tarkkailijoita Ukrainan joukkojen avustamisesta. Kansannousun 
demokratiatavoitteet eivät toteutuneet uuden hallituksen myötä.

Olya Morvan vihaa sodan romantisointia. Hänen mielestään 
mikään ei oikeuta siviilien kärsimyksiä. Hän myy kuviaan rans-
kalaiselle kuvatoimistolle, sillä hän ei halua osallistua kum-
mankaan osapuolen propagandasotaan.

"Olen kuullut sanottavan, että konflikti muuttuu mahdot-
tomaksi ratkaista, jos kaksi sukupolvea kasvaa aseiden kes-
kellä. Ukrainassa tilanne olisi vielä mahdollista muuttaa, sillä 
rauhan aika on niin lähellä menneisyydessä. Odotin YK:n rau-
hanturvajoukkoja, mutta mitään ei tapahtunut. Vain demilita-
risoinnilla voisi saada jotakin aikaan, sillä niin kauan kuin joku 
osoittaa aseella, on vain alistuttava hänen valtansa alle.” 

ESA NORESVUO 
Kuvat: Olya Morvan

”EU-lähenemisen 
hintalappuna oli 

taloudellisten välien 
hankaloituminen Ukrainan 
isoimman ja tärkeimmän 

kauppakumppanin  
Venäjän kanssa.”
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Mielenosoittajanaiset pyytävät äiteinä poliisin 
erikoisosastoa lopettamaan mielenosoittajien 
ampumisen Maidanilla 25.1.2014.

Tatjana kahden tyttärensä kanssa kotonaan Orlovsken 
kylässä Marioupolissa 18.1.2016. Sillan räjäytys 

katkaisi kylän yhteydet muuhun maailmaan.
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MONIKULTTUURISUUS- 
POLITIIKAN HAASTAMISTA 

VASEMMALTA

KENAN MALIK:
Monikulttuurisuus
Niin&Näin 2016, 94 sivua.

Niin ja näin -kustantamon vuonna 2016 julkaisema intialais-
englantilaisen Kenan Malikin kirja Monikulttuurisuus purkaa 
monikulttuurisuudesta käytävän keskustelun umpisolmuja. 

Taskuun mahtuva kompakti teos sisältää Malikin vuonna 2013 
ilmestyneen esseen - alkuperäiseltä nimeltään Multicultura-
lism and its Discontents: Rethinking Diversity After 9/11 – sekä 
monikulttuurisuutta käsitelleen politiikan tutkija Pasi Saukko-
lan kommentin Malikin teemoista Suomen kontekstissa.

Kirjan keskeinen oivallus on monikulttuurisuus-sanan kahden 
eri merkityksen toisistaan erottaminen monikulttuurisuuteen 
ja multikulturalismiin eli monikulttuurisuuspolitiikkaan. Mali-
kin mukaan monikulttuurisuus on elettyä kokemusta moni-
naisuudesta. Jälkimmäinen eli multikulturalismi tai monikult-
tuurisuuspolitiikka on tämän moninaisuuden hallitsemista.

Malikin mukaan eletyn kokemuksen ja poliittisen menette-
lytavan yhdistäminen on osoittautunut harhaanjohtavaksi ja 
vahingolliseksi. Sen seurauksena oikeistolaiset ovat voineet 
syyttää kaikesta massamaahanmuuttoa, kun taas liberaalit ja 
radikaalit ovat pitkälti hylänneet klassisen vapauskäsityksen.

Monikulttuurisuus -teoksessa tarkastellaan tiiviisti viimeisen 
kahden vuosikymmenen aikana tapahtuneita muutoksia mo-
nikulttuurisuutta ja multikulturalismia koskevissa näkemyksis-
sä. Malikin mukaan kirjan ytimenä on ajatus, ettei multikultu-
ralismin haastamista voi erottaa sen oikeistolaisten vihollis-
ten haastamisesta. Hän kirjoittaa vastustaneensa multikultu-
ralismin politiikkaa vasemmistolaisesta näkökulmasta jo vuo-
sikymmeniä. 

”Olen suhtautunut multikulturalismiin kriittisesti jo kauan en-
nen kuin kriittisyydestä tuli muotia. Mutta minun kritiikkini 
perustuu täysin erilaiseen näkemykseen kuin useimpien ny-
kyvastustajien. En suhtaudu multikulturalismiin vihamielises-
ti siksi, että pelkään maahanmuuttoa, halveksin muslimeja tai 
tahdon vähentää monimuotoisuutta, vaan päinvastoin siksi, 
että kannatan maahanmuuttoa, vastustan lisääntyvää musli-
mivihaa ja toivotan monimuotoisuuden tervetulleeksi”, kir-
joittaa Malik.

Malik huomauttaa, että multikulturalismin ja sen tausta-aja-
tusten vasemmistolaisella kritiikillä on pitkä perinne, mutta 
viime vuosina se on suurelta osin jäänyt oikeistolaisen hyök-
käyksen alle. Hän korostaakin, että vasemmistolaisten pitäi-
si löytää uudestaan keinot kritisoida liberaalia monikulttuu-
risuutta.

Suomessa rasistien tarkoituksellinen jankkaaminen siitä, 
onko monikulttuurisuus hyvä vai huono asia, on turhaa, sillä 
elämme jo monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja olemme elä-
neet siinä jo satoja vuosia. Suomi ei ole, kuten väitetään, tul-
lut monikulttuuriseksi vaan on ollut sitä aina valtion syntymi-
sestä lähtien ja aiemmin. 

Saukkonen tähdentää tätä kommenttipuheenvuorossaan, 
jossa myös kritisoidaan joitain Malikin esittämistä näkemyk-
sistä. Saukkosen mielestä Malik esimerkiksi liioittelee politii-
kan vaikutusta uusien yhteisörakenteiden syntyyn ja vähätte-
lee maahanmuuttajien omia kokemuksia.

Monikulttuurisuus kannattaa lukea, sillä se selkeyttää viime 
vuosina monikulttuurisuuspolitiikasta julkisuudessa käytyä 
keskustelua ja antaa välineitä lisääntyneiden rasististen palo-
puheiden haastamiseen.

JUHO NARSAKKA
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VELVOLLISUUS YLI 
OIKEUKSIEN?

• LAKI •

Perustuslain 127 §:n 1 momentin mukaan jokainen Suomen 
kansalainen on velvollinen osallistumaan isänmaan puolus-
tukseen tai avustamaan sitä sen mukaan kuin laissa sääde-
tään. Näin oli säädetty jo vuoden 1919 Hallitusmuodossa. 
Vuonna 1919 oli esillä vaihtoehtona miesten asevelvollisuu-
den kirjaaminen hallitusmuotoon. Se ei kuitenkaan toteutu-
nut.

Maanpuolustusvelvollisuuden toteuttamistavoista perustus-
laki valtuuttaa säätämään tavallisella lailla. Perustuslain 127 
§:n 2 momentin mukaan oikeudesta saada vakaumuksen pe-
rusteella vapautus osallistumisesta sotilaalliseen maanpuo-
lustukseen säädetään lailla. 

Maanpuolustusvelvollisuus ei merkitse rajoittamatonta val-
taa velvollisuudenalaisiin nähden. Esimerkiksi asevelvollisuus 
aiheuttaa monenlaisia rajoituksia oikeuksiin, kuten henkilö-
kohtaiseen vapauteen ja liikkumisvapauteen, mutta niitä kos-
kevat yleiset perusoikeuksien rajoittamista koskevat periaat-
teet.

Perusoikeudet koskevat nykykäsityksen mukaan kaikkia. Opit 
”laitosvallasta” ja ”erityisestä vallanalaisuudesta” on laissa 
ja oikeustieteessä hylätty. Tarkempaa selvittelyä vaatisi esi-
merkiksi sotaväen ohjeisto – jo 1980-luvulla ja vähän ennen-
kin käytiin keskustelua armeijan yleisen palvelusohjesäännön 
perustuslainmukaisuudesta, ja voi olla että pitäisi nytkin käy-
dä.

Perustuslaki turvaa myös uskonnon ja omantunnon vapau-
den, josta aseistakieltäytymisoikeus on johdettavissa. Sitä il-
mentää edellä mainittu Perustuslain 127 §:n 2 momentti. Ky-
symys ei kuitenkaan ole vain siviilipalvelusta vaan myös to-
taalikieltäytymisestä.

Perusoikeuksien minimitaso on määritelty Suomea sitovissa 
ihmisoikeussopimuksissa, kuten Euroopan ihmisoikeussopi-
muksessa sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia kos-
kevassa yleissopimuksessa, jonka 18. artiklasta lainaus:

1. Jokaisella on oikeus ajatuksen, omantunnon ja uskonnon 
vapauteen. Tämä oikeus sisältää vapauden tunnustaa oma-
valintaista uskontoa tai uskoa taikka omaksua se sekä vapau-
den joko yksinään tai yhdessä muiden kanssa julkisesti tai yk-
sityisesti harjoittaa uskontoaan tai uskoaan jumalanpalveluk-
sissa, uskonnollisissa menoissa, hartaudenharjoituksissa ja 
opetuksessa.

2. Ketään ei saa saattaa sellaiselle pakotukselle alttiiksi, joka 
rajoittaa hänen vapauttaan tunnustaa tai valita oman valin-
tansa mukainen uskonto tai usko.

3. Henkilön vapaudelle tunnustaa uskontoaan tai uskoaan 
voidaan asettaa vain sellaisia rajoituksia, jotka on säädetty 
lailla ja jotka ovat välttämättömiä suojelemaan yleistä turval-
lisuutta, järjestystä, terveydenhoitoa tai moraalia tahi muiden 
perusoikeuksia ja -vapauksia.

Sopimuksen 26. artikla kieltää syrjinnän: kaikki ihmiset ovat 
oikeudellisesti yhdenvertaisia ja oikeutettuja ilman minkään-
laista syrjintää yhtäläiseen lain suojaan. Tässä suhteessa lain 
tulee kieltää kaikki syrjintä ja taata kaikille henkilöille yhtä-
läinen ja tehokas suojelu rotuun, ihonväriin, sukupuoleen, 
kieleen, uskontoon, poliittiseen tai muuhun mielipiteeseen, 
kansalliseen tai yhteiskunnalliseen alkuperään, omaisuuteen, 
syntyperään tai muuhun asemaan perustuvaa syrjintää vas-
taan. 

Tästä aiheutuu Suomelle velvoitteita, joita se rikkoo jatkuvas-
ti. Viimeksi 2013 YK:n Ihmisoikeuskomitea kiinnitti lausun-
nossaan huomiota siviilipalveluksen kestoon ja totesi, ettei 
siviilipalvelus saa olla pituudeltaan tai muilta ominaisuuksil-
taan rangaistuksen luontoinen. Komitea vaati Suomea myös 
laajentamaan Jehovan todistajille myönnetyn erikoiskohte-
lun koskemaan muitakin aseistakieltäytyjäryhmiä.

Tämän pitäisi olla yksin perustuslainkin mukaan selvää.
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JANI PITKÄNEN
NYKYINEN DUUNI: Uleåborg Festival of Psychedelian 
tapahtumajärjestäjä, muusikko Deep Space Destructors 
-yhtyeessä, Liquid Space Dreams -visuaalikollektiivin jäsen.

SIVIILIPALVELUSPAIKKA: Petäjäkankaan päiväkoti Kuusamossa.

Milloin ja minkä ikäisenä suoritit siviilipalveluksen?
Vuosina 2001-2002, 20-vuotiaana.

Kuinka pitkä palvelusaika oli tuolloin?
13 kuukautta.

Työpaikkasi ja työtehtäväsi palvelusaikana?
Petäjäkankaan päiväkoti. Olin tarhantäti, talonmies ja esikou-
lulaisten avustaja. Päiväkodissa oli kolme eri osastoa vaippa-
ikäisistä eskarilaisiin.

Mitä olet tehnyt sivarin jälkeen?
Olen opiskellut kasvatustieteitä, tietotekniikkaa sekä ravinto-
la-alaa. Töitä olen tehnyt ravintolakokkina, erityisopettajana 
ja opettajana.

Oliko siviilipalveluksesta hyötyä? Mitä opit 
palveluspaikassasi?
Oli. Koin että siitä oli enemmän hyötyä kuin armeijasta oli-
si ollut. Siinä oppi, kuinka työyhteisö toimii, sen dynamiikan. 
Opin sosiaalisia taitoja. Siihen liittyen mitä juuri nyt teen, ei 
sivarista välttämättä ollut hyötyä.

Onko vakaumuksesi säilynyt? Mitä tekisit, jos nyt 
joutuisit kutsuntoihin?
Vakaumus on säilynyt. Jos nyt joutuisin kutsuntoihin, saattai-
sin olla totaalikieltäytyjä. Sillä lailla ajatteluni on radikalisoitu-
nut. Pidän Suomen siviilipalveluksen kestoa rangaistusmuo-
tona, jota ihmisoikeusjärjestötkin ovat arvostelleet. Menisin 
ihan kannanottona totaalikieltäytyjäksi.

Mainitse jokin mieleen jäänyt tapahtuma tai sattumus 
siviilipalvelusajalta.
Mieleen on jäänyt päiväkodin henkilökunnan kanssa tehty 
näytelmä Lumikki ja seitsemän kääpiötä, jota esitettiin päivä-
kotityöntekijöiden yhteisessä tapahtumassa. Sukupuoliroolit 
oli käännetty nurin: minä huolehdin kodista ja päiväkodin tä-
dit eli kääpiöt lähtivät päiväksi töihin. Meillä oli hyvin haus-
kaa kun tehtiin sitä. Ja tietty muistan kaikki eskarin kuoroju-
tut, soitin kitaraa ja lapset lauloivat.

REIJA GLAD

• HAASTATTELU •
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Trident 
Ploughshares 

jatkuu
Vuonna 1998 käynnistynyt Trident Ploughshares 2000 -kam-
panja jatkui kaksiviikkoisella aseidenriisuntatapahtumalla 
Skotlannin ydinasetukikohdissa elokuun alussa. Tapahtuman 
ohjelmaan kuului päivittäistä kansalaistottelemattomuutta: 
tukikohtien porttien blokkaamista, aidan leikkaamista, luvat-
tomia tunkeutumisia tukikohdan alueelle ym. Aseidenriisun-
tatoiminta johti kaikkiaan 142 pidätykseen.

Tapahtumat alkoivat 1. elokuuta, kun rauhanaktivistit blokka-
sivat Faslanen tukikohdan molemmat portit. Eteläiselle por-
tille pystytettiin viisi metriä korkea rakennuspylväistä tehty 
rakennelma, jonka päälle kiivenneet kaksi aktivistia tukkivat 
portin 13 tunnin ajaksi. Pohjoisella portilla blokkaukseen liit-
tyi 30 Trident-ydinkärkiä valmistavan tehtaan luota Aldermas-
tonista 26. kesäkuuta lähtenyttä rauhankävelijää, jotka kut-
suttiin seuraavaksi päiväksi Glasgown ylipormestarin viralli-
selle vastaanotolle. Ensimmäisen päivän tapahtumien yhtey-
dessä pidätettiin 83 ihmistä.

Trident Ploughshares -kampanjan lehdistöedustaja totesi en-
simmäisen päivän jälkeen: “Olemme jälleen rohkaistuneita 
saadessamme nähdä noin monien ihmisten vastustavan ri-
kosta ihmiskuntaa vastaan rauhanomaisella mutta päättäväi-
sellä tavalla. Koemme, että Tridentien suhteen vallinnut it-
setyytyväisyys on murtunut. Asia herättää entistä enemmän 
keskustelua virallisissa piireissä ja yhä usemmat tavalliset ih-
miset ymmärtävät, että he voivat tehdä sille jotain. Aiomme 
jatkaa tätä hyvää työtä seuraavien 14 päivän ajan.”

Ja työ myös jatkui: Nagasakin ydinpommin muistopäivä-
nä (9.8.) kolme aktivistia meloi pienellä puhallettavalla ve-
neellä Coulportin tukikohdan sisälle. He onnistuivat pääse-
mään valtavan, 153.000 tonnin kelluvan laiturin viereen en-
nen kuin sotilaspoliisit pysäyttivät aseidenriisuntatoimen. Tri-
dent-ydinkärjet sijoitetaan ohjuksiin samalla laiturilla sukel-
lusveneiden lähtiessä partioimaan merelle. Pari päivää aikai-
semmin kaksi aktivistia onnistui puolestaan uimaan muuta-
man metrin päähän Trident-veneestä samassa tukikohdassa.

Kuten TP2000-kampanjassa aikaisemminkin, myös tällä ker-
taa suomalaiset rauhanaktivistit olivat vahvasti mukana ta-
pahtumissa. Belgiassa asuvat Hanna Järvinen ja Katri Silvo-
nen sekä tamperelainen Hanneriina Moisseinen blokkasivat 
3. elokuuta Coulportin asevarikon pääportin kiipeämällä is-
tumaan sen päälle. Sotilaspoliisi poisti heidät sieltä nostola-
va-autolla. “Trident-järjestelmä ei ole ongelma vain Britan-
nialle vaan koko maailmalle. Siksi ihmiset eri puolilta maail-
maa osallistuvat tähän kampanjaan”, suomalaisnaiset totesi-
vat kannanotossaan.

TOIMINTAKALENTERI
25.3. AKL:n syysliittokokous Joensuun  
Kansalaistalossa (Torikatu 30) klo 14 
1.4. Pöydänpitoa Suomen sosiaalifoorumissa Helsingissä 
5.4. Siviilien puolustus -opintopiirin toinen 
kokoontuminen, Rauhanasema kello 18 
14.4. Pitkäperjantain punkkia Rauhanasemalla 
5.-7.5. Virkistysviikonloppu Kellokoskella 
27.-28.5. Pöydänpitoa Maailma kylässä  
-festivaaleilla Helsingissä 
26.6.-7.7. Ruokaa ei aseita -leiri Rauhanasemalla 
6.-16.7. Mielenosoitusmatka Hampuriin ja Coulportiin 
+ Ruokaa ei aseita kerran kuussa Helsingissä
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