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”Aseista- 
kieltäytyjien joukossa 

on sukupuoleltaan 
ja seksuaaliselta 

suuntaumiseltaan 
moninaisia 
henkilöitä!”

Otsikon vanha, armeijankin vielä jonkin aikaa sitten käyttämä 
kansankielinen väittämä asuu vielä syvällä kollektiivisessa tie-
toisuudessamme. Väittämän tarkoitus oli ja on leimata sivarit ja  
yleisesti sivari-sanalla tarkoitetut aseistakieltäytyjät omi-
tuisiksi ja arveluttaviksi yhteiskunnan moraalinormien 
vastaisiksi miehiksi. Samalla heidän vakaumuksen-
sakin sai vähättelevän leiman.

Aseistakieltäytyminen ja siihen liittyvä pohdinta 
etiikasta, moraalista ja yleisestä turvallisuudesta 
ei voi olla vain miesten tai miesoletettujen yksin-
oikeus. Aseistakieltäytyjäliike on osa sukupuolten 
tasa-arvoa vaativaa liikettä – ja toisinpäin. 

Antimilitaristin ja sen edeltäjien Sivari&Totaali- ja Siva-
rilehtien arkistoa osoitteessa antimilitaristi.fi selaamalla voi 
konkreettisesti huomata monen asian muuttuneen. Aseista-

Sivarit on homoja!
kieltäytyjäliittokaan ei ole enää pitkään aikaan ollut miesten ja 
miehisyyden linnake.

Kirjoituksen otsikkohuudahdus voidaankin nykyaikaistaa: 
Aseistakieltäytyjien joukossa on sukupuoleltaan ja 

seksuaaliselta suuntaumiseltaan moninaisia henki-
löitä! Ja mitäpä sitä kieltämään, kyllä meissä on 
niitä kuuluisia sivarihomojakin, tämänkin kirjoi-
tuksen takana.

Näin on aina ollut ja tulee olemaan ainakin sii-
hen asti, kunnes koko sivari-käsite painuu histori-

alliseksi kuriositeetiksi asevelvollisuusjärjestelmän 
lakkaamisen myötä.

JUSSI HERMAJA
paatoimittaja@antimilitaristi.fi
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Rauhiksen 
joukkoRahoitus 
keRäsi vaRoja yli 
odotusten
Loka-marraskuun aikana 342 mesenaattia osallistui Rauhan-
aseman remonttikeräykseen yhteensä 21305 eurolla. Rau-
hanasema toimii Rauhanliiton, Sadankomitean, Aseistakiel-
täytyjäliiton ja usean muun järjestön ja seuran kotina sekä 
suosittuna tapahtumien pitopaikkana. 

Rauhantyön määrärahojen leikkaukset yhdessä taloa koetel-
leen vesivahingon kanssa pakottivat Rauhanliiton miettimään 
uusia tapoja työn jatkuvuuden turvaamiseksi. Pottia kerättiin 
Rauhanaseman remontti- ja ylläpitokulujen kattamiseksi, jot-
ka ovat 101-vuotiaalla puutalolla mittavat. 

”Olemme kauhean tyytyväisiä. Vastaavaa ei oltu kokeiltu aiem-
min ja odotukset ylittyivät. Toivottavasti tämä voi toimia malli-
na uudenlaisesta rahoitustavasta muillekin”, kommentoi Rau-
hanliiton toiminnanjohtaja Laura Lodenius kampanjan onnis-
tumista. Hänen mukaansa kampanjan onnistuminen oli samal-
la todiste siitä, että Rauhanasema on monille valtavan tärkeä 
paikka: ”Kyllä tämä on jatkumoa samalle talkoohengelle, jon-
ka voimin talo aikoinaan rakennettiin rauhantyön keskukseksi”.

Rahoituksen tulos näkyy jo konkreettisesti uutena lattiana sa-
lissa. Talven aikana on tarkoitus myös parantaa talon esteet-
tömyyttä. Rauhanaseman väki kiittää kaikkia rahoitukseen 
osallistuneita.

akl palkkasi 
vapaaehtoistyön 
kooRdinaattoRin 
Aseistakieltäytyjäliiton toimistolta löytyy nyt uusi työntekijä. 
Aiemmin liitolla työkokeilussakin ollut Esa Noresvuo aloitti 
työnsä vapaaehtoistyön koordinaattorina loka-marraskuussa.

Noresvuo on jo ehtinyt tulla tutuksi monille liiton toiminnasta 
kiinnostuneille ympäri Suomea. Syksyn aikana hän on kiertä-
nyt ympäri maata puhumassa Kutsuntakampanjan tilaisuuk-
sissa asepalveluksen vaihtoehdoista ja matkapäiviin on mah-
tunut muitakin puhetilaisuuksia sekä luentoja Lapinjärvellä

Alunperin tuore järjestötyöntekijä tuli liiton toimintaan mu-
kaan auttamaan tapahtumien järjestämisessä. Aseistakieltäy-
tyjäliiton hallituksen jäsen Sini Suomela pyysi hänet reivien jäl-
keen vapaaehtoistöihin punkkikeikalle. Sopivaa ryhmää rau-
hanaktivismilleen etsinyt Noresvuo löysi väylän toiminnalleen.

”Liiton  toiminnassa vaikutuksen tekee pyrkimys mallintaa ta-
voiteltua  yhteiskuntaa jo nykyisessä toiminnassa. Se näkyy 
ennen kaikkea  tasa-arvoisuutena, vastuullisuutena ja väkival-
lattomuutena”, Noresvuo hehkuttaa. 

Aseistakieltäytyjäliiton toiminta nojaa vahvasti vapaaehtois-
työhön. Kuten titteli kertoo, tulee vapaaehtoistoiminnan 
koordinointi olemaan keskeistä myös Noresvuon työssä. Jat-
kossa häneltä saavat vastauksen myös monet liitolta kysyvät 
tai muuten toimistoon yhteyttä ottavat. 

Noresvuon sydäntä lähellä antimilitaristisessa työssä on sekä 
sen paikallinen että kansainvälinen ulottuvuus. ”Haluan olla 
osa antimilitaristisen työn jatkuvuutta”, uusi työntekijä ker-
too odotuksistaan. 

”Toivon että saisimme vakiinnutettua liiton paikallistoimin-
taa eri paikkakunnilla. Haluan olla kehittämässä uudenlaisia, 
yhteisöllisiä tekemisen tapoja”, Noresvuo listaa tavoitteitaan 
tulevassa työssä. ”Myös vuosittaisen kutsuntakampanjan ke-
hittämisessä riittää tekemistä.”
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Rauhanasemalla Helsingin Pasilassa sijaitsee 
myös Aseistakieltäytyjäliiton toimisto.



ReseRvinkieltäytyjien 
vyöRy aiheuttanut  
tilaongelmia  
sivaRikeskukselle

ko kansanedustajia on ahkerasti lobannut työministeriä ja on-
kin todennäköistä, että Sivarikeskus pysyy Lapinjärvellä. Re-
servinkieltäytyjät päässevät siis tulevaisuudessakin viettämään 
viikon lepolomansa itäuusmaalaisessa maalaismaisemassa.

YLE uutisoi lokakuussa, että Lapinjärven sivarikeskuksen toi-
minnot oltaisiin mahdollisesti siirtämässä Lahteen. Painavim-
pana syynä siirrolle mainittiin täydennyspalvelusvelvollisten 
eli siis reservinkieltäytyjien määrän räjähdysmäinen kasvu.

Syksyn mittaan keskuksen siirrosta Lahden Hennalan entisille 
kasarmeille ehdittiin käydä kissanhännävetoa puoleen ja toi-
seen. Lopullinen päätös asiassa ollaan tekemässä joulukuun 
aikana. Vastuullisena ministerinä on perussuomalainen työ-
ministeri Jari Lindström. 

Lapinjärven kunta on nostanut panoksia ja luvannut rakentaa 
lisää tilaa Sivarikeskuksen tarpeisiin siirron välttämiseksi. Jouk-
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miinalainen saatettiin 
joukolla vankilaan  
— ihmisoikeusloukkaus 
eit:n aRvioitavaksi

Sivarikeskusta on kaavailtu siirrettäväksi 
Lahden Hennalaan entiselle kasarmille.

ri Juha Keltti toteaa, että Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
on katsonut aseistakieltäytymisoikeuden kuuluvan uskonnon 
ja omantunnonvapauden piiriin. 

”Aseistakieltäytyjien kohtelusta Suomessa on jo muiden Eu-
roopan ihmisoikeuselinten kannanottoja, ja YK:n ihmisoike-
uskomitea on toistuvasti vaatinut Suomea ulottamaan Jeho-
van todistajien erityiskohtelun myös muihin aseistakieltäyty-
jiin”, Keltti huomauttaa.

Suomalaisen aseistakieltäytyjän tapausta ei ole aiemmin 
EIT:ssa käsitelty. Mikäli tuomioistuin antaa Suomelle langet-
tavan päätöksen, se velvoittaa Suomea saattamaan lainsää-
däntönsä ihmisoikeussopimuksen velvoitteiden mukaisek-
si ja voi tuomita valtion maksamaan Miinalaiselle huomatta-
van vahingonkorvauksen. Aseistakieltäytyjäliitto katsoo, että 
viime kädessä ongelmat tulee ratkaista asevelvollisuudesta 
luopumalla.

Antimilitaristin viime numerossa uutisoitiin 19-vuotiaan Res-
sun lukiolaisen Risto Miinalaisen 173 päivän vankeustuo-
miosta. Miinalainen aloitti vankeusrangaistuksensa suorit-
tamisen 4. lokakuuta. Riston tukijat ja ystävät saattoivat hä-
net tuona aamuna kulkueena jalan Ressun lukiolta Helsingin 
Sörnäisten vankilaan, josta hänet myöhemmin siirrettiin Suo-
menlinnan vankilaan.

Risto kieltäytyi ase- ja siviilipalveluksesta vahvan antimilita-
ristisen ja pasifistisen vakaumuksensa vuoksi sekä protesti-
na asevelvollisuusjärjestelmän epäkohtia vastaan. Siviilipal-
velusta hän ei suostu suorittamaan, koska pitää sitä asevel-
vollisuutta tukevana, aseistakieltäytyjiä rankaisevana järjes-
telmänä.

Risto toivoo herättävänsä teollaan keskustelua maanpuolus-
tusjärjestelmän uudistustarpeesta: ”Täysi vakaumuspohjai-
nen kieltäytymisoikeus on taattava kaikille, järjestelmän on 
kohdeltava kaikkia kansalaisia yhdenvertaisesti. Nykyisen jär-
jestelmän kustannus- ja ihmisoikeusongelmat ovat tällä het-
kellä tabuja, joiden purkaminen on edellytys järjestelmän ke-
hittymiselle. Faktapohjaista keskustelua haittaa erityisesti 
asevelvollisuuden pitäminen itseisarvona ja muiden yhteis-
ten arvojen toissijainen asema.”

Risto sai 173 päivän ehdottoman vankeusrangaistuksen Itä-
Uudenmaan käräjäoikeudessa 20.4.2016. Helsingin hovioike-
us päätti 6.7.2016 olla myöntämättä valituslupaa tuomiosta.

Riston päätöksestä on lähdössä valitus Euroopan ihmisoike-
ustuomioistuimeen. Aseistakieltäytyjäliiton lakiasiainsihtee-

Risto Ressun  
lukion pihalla  

vankilaanmeno-
aamuna.
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kansainvälisellä toimintaviikolla tempaistiin 
nuoRten militaRisoimista vastaan

uudistunutta kutsuntakampanjaa 
toteutettu vilkkaasti

Marraskuun kolmannella viikolla järjestettiin kansainvälinen 
toimintaviikko nuorten militarisoimista vastaan. Tapahtuma-
kavalkadin tarkoitus on koota yhteen antimilitaristista toimin-
taa eri puolilla maailmaa ja lisätä tietoisuutta erilaisista ta-
voista, joilla nuorisoa militarisoidaan sekä kyseenalaistaa mi-
litarismin ideologiaa.

Viikkoon liittyviä tapahtumia järjestettiin eri puolilla maail-
maa. Yhdysvalloissa maanlaajuinen verkosto nuorison milita-
risoimista vastaan käynnisti Winning for Peace -kampanjan 
vastustamaan armeijan läsnäoloa maan koululaitoksessa. 

Uudessa Seelannissa Auckland Peace Action -ryhmä järjes-
ti useita tapahtumia sisältäneen rauhanviikon, jonka ohjelma 
sisältyi myös suoraa toimintaa Aucklandin asemessuja vas-
taan. Saksassa DFG-VK joutui viikon aikana oikeuteen jul-
kaistuaan pikselöityjä kasvokuvia lapsista, jotka pitivät asei-
ta armeijan propagandatapahtumassa. Toimintaa järjestettiin 
myös lukuisissa muissa maissa.

LISäTIETOA TOIMINTAVIIKOSTA:  
WWW.ANTIMILI-YOUTH.NET

(WRI)

mukaan armeija keräsi infolehdet pois kutsuntapaikan sisällä. 
Tampereella järjestetty mielenosoitus ja flyereiden jako hää-
dettiin vapaasti saavutettavan koulun piha-alueen ulkopuolel-
le. AKL selvittää rikottiinko tapauksissa lakia.

Kutsuntakampanjaa kehitettiin myös eteenpäin. AKL:n työ-
ryhmä keskittyi miettimään erilaisia tapoja saavuttaa parem-
min kutsuntaikäinen kohderyhmänsä ja alkoi panostaa enem-
män sähköiseen tiedottamiseen. Aseistakieltäytymisen vaih-
toehtojen näkyvyyttä lisättiin nuorten suosimissa viestimis-
sä ja avaamalla aseistakieltäytymisen infosivusto Kutsunnat.
net. Lisäksi neljällä paikkakunnalla toteutettiin kutsuntaikäi-
sille suunnattuja Lepokutsuntoja, joissa paneuduttiin aseista-
kieltäytymisvaihtoehtoihin. Aloitettuja uudistuksia on tarkoi-
tus kehittää edelleen ja laajentaa.

Kutsuntakampanjaa on toteutettu usealla paikkakunnalla 
tänä syksynä jakamalla aseistakieltäytymisestä kertovia info-
lehtisiä kutsuntapaikkojen edessä. 

Kansainvälisellä nuorten militarisoinnin vastaisella toiminta-
viikolla järjestettiin Tampereella ja Helsingissä mielenosoi-
tukset kutsuntapaikkojen edustoilla. Tampereella nuoria yl-
lytettiin liittymään ennemmin sirkukseen kuin armeijaan ja 
Helsingissä AKL yhdessä Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen ja 
PAND:n kanssa ”itki tulevien sukupolvien puolesta”.

Kutsuntakampanjaa toteuttaneet henkilöt ovat kokeneet tänä 
vuonna myös kyseenalaista kohtelua armeijan taholta. Lap-
peenrannassa kutsuntojen järjestäjät yrittivät häätää lehtis-
ten jakajat pois yleiseltä paikalta ja Lappeenrannan Uutisten 

AKL:n kutsuntakiertueen 
ohjelmaa Tampereella 
marraskuussa 2016. 
Kuva: Antti Yrjönen
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yk aloittaa neuvottelut 
ydinaseiden kieltämiseksi  
– suomi ei olisi halunnut

YK:n jäsenmaat äänestivät lokakuussa aloittavansa neuvotte-
lut sopimuksesta, joka tähtää ydinaseiden täyskieltoon. 123 
valtiota äänesti päätöslauselman puolesta, 38 valtiota vas-
tusti sitä ja 16 valtiota äänesti tyhjää. Neuvottelut aloitetaan 
maaliskuussa 2017.

Maailman ydinaseettomat valtiot näyttivät tahtotilansa ää-
nestyksessä selkein luvuin. Ydinaseettomien maiden joukos-
sa Suomi erottui äänestämällä tyhjää ja ollen ainoa sotilaal-
lisesti liittoutumaton EU-maa, joka ei kannattanut neuvotte-
luja. 

Kaikki ydinasemaat vastustivat neuvottelujen aloittamista Kii-
naa ja Intiaa lukuunottamatta, jotka pidättäytyivät äänestä-
mästä. Myös ydinasevaltioiden liittolaiset vastustivat pääasi-
assa neuvotteluja. NATO-maista Alankomaat äänesti tyhjää 
muiden jäsenvaltioiden vastustaessa tavoitteen eteenpäin 
viemistä. 

Ydinaseet ovat ainoita joukkotuhoaseita, joita ei ole vie-
lä kielletty maailmanlaajuisesti. Ydinasekieltosopimusta aja-
neen kansalaisjärjestöjen verkoston ICAN:n toiminnanjohtaja 
Beatrice Fihnin mukaan kansainvälinen laki ei hävittäisi ydin-
aseita hetkessä, mutta sen stigmatisoiva vaikutus painostai-
si valtiot uudella tavalla aseidenriisuntaan. Ydinaseriisunta 
on ollut pysähdyksissä ydinasevaltioiden pitäessä kiinni eri-
tyisestä valta-asemastaan.

maRshallsaaRet 
haastoi ydinase- 
valtiot oikeuteen  
– ja hävisi
Pieni Tyynessä valtameressä sijaitseva Marshallsaaret kokei-
li onneaan YK:n alaisessa Haagin kansainvälisessä tuomiois-
tuimessa ICJ:ssä. Yhdysvaltojen ydinkoealueena viime vuo-
situhannella kärsinyt saarivaltio syytti Intiaa, Pakistania ja Yh-
distynyttä kuningaskuntaa siitä, etteivät ne ole noudattaneet 
vuoden 1968 Ydinsulkusopimusta. Sopimuksessa ydinase-
maat sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksen ydinaseiden 
kieltämiseksi maailmasta.

ICJ:n tuomarit olivat jakautuneita Marshallsaarten haasteen 
edessä. Lopulta enemmistöpäätöksellä syyte hylättiin, eikä 
valitusmahdollisuutta ole. Globaalille ydinaseiden vastaisel-
le liikkelle päätös on pettymys.

ICJ on aiemmin vuonna 1996 tuominnut ydinaseiden hallus-
sapidon kansainvälisen oikeuden vastaiseksi.



• UUTISET • • UUTISET •

— 8 —

yk:n päivänä 24.10. tuhansia ihmisiä keRääntyi 
helsinkiin save syRia -RauhanmaRssille.
 
Kuva: Tuuli Vuori

kaksi uutta 
aseistakieltäytyjää 
vangittu isRaelissa
Tamar Ze'evi ja Tamar Alon julistivat kieltäytyvänsä palvele-
masta miehitystä toteuttavassa Israelin armeijassa Tel Hasho-
merin värväyskeskuksessa Tel Avivin ulkopuolella 16.11. Soti-
lastuomioistuin lähetti vielä samana päivänä molemmat kah-
deksi päiväksi vankilaan.

Kahden päivän jälkeen he joutuivat uudelleen tuomittavak-
si ja saivat tällä kertaa molemmat seitsemän päivän rangais-
tuksen. Sen jälkeen he kieltäytyvät uudelleen ja saavat taas 
vankeustuomion.

Tamar Ze'evi sanoi kieltäytymisjulistuksessaan: "Päätökseni 
olla värväytymättä tarkoittaa sitä, että otan vastuun teoistani 
ja niiden merkityksestä, vedän moraalisen rajan jota en halua 
ylittää ja vastustan aktiivisesti hallitusta ja sen ihmisoikeuksia 
rikkovaa ja väkivaltaa ruokkivaa politiikkaa."

Tamar Alon puolestaan lausui: "Tapasin vanhempieni pales-
tiinalaisia ystäviä jo pienenä. Tapasin ihmisiä, joiden oletet-

Tamar Ze'evi  ja Tamar Alon.
Kuvat: Maya Rachlin and Yarden Boytner

tiin olevan vihollisiani, mutta he hymyilivät minulle, leikkivät 
kanssani ja juttelivat minulle. Nämä varhaiset kokemukset 
ovat opettaneet minut tutkiskelemaan palestiinalaisten joka-
päiväistä todellisuutta ja oman elämäni todellisuutta kriitti-
sellä tavalla. En voi hyväksyä väittämää, että toisen kansakun-
nan sortaminen, perusihmisoikeuksien kiistäminen, rasismi ja 
viha ovat olennaisia Israelin valtion olemassaololle."

Israelissa tuomitaan jatkuvasti asepalveluksesta kieltäytyviä 
toistuviin vapausrangaistuksiin.
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aseistakieltäytymisoikeus 
etenee kypRoksella

kansainvälinen  
painostus kReikan  
aseistakieltäytyjälakien 
muuttamiseksi  
kovenee

"Alle vuoden aikana kolme eri kansainvälistä ihmisoikeuselin-
tä on kiinnittänyt huomiota aseistakieltäytyjien ihmisoikeuk-
siin kohdistuviin vakaviin rikkomuksiin Kreikassa” European 
Bureau for Conscientious Objection (EBCO) puheenjohtaja 
Friedhelm Schneider toteaa. “Tämä korostaa tarvetta, että 
Kreikan tulee toteuttaa kiireellinen uudistus aseistakieltäyty-
mistä koskevaan lainsäädäntöön ja saattaa se kansainvälisten 
ihmisoikeusstandardien mukaiselle tasolle”.

EBCO on syvästi huolissaan siitä, että Kreikka hylkäsi kaikki 
aseistakieltäytymistä koskevat suositukset, jotka sille esitet-
tiin YK:n ihmisoikeusneuvoston arviointiprosessin yhteydes-
sä. Uruguay ja Slovenia korostivat tarvetta lyhentää siviilipal-
veluksen kesto asepalveluksen mittaiseksi, lopettaa vakau-
muksentutkintalautakunnat ja muiden kuin Jehovan todista-
jiin kuuluvien kieltäytyjien hakemusten hylkääminen sekä lo-
pettaa aseistakieltäytyjiin kohdistuva vaino ja oikeusjutut.

Pían sen jälkeen kun Kreikka oli hylännyt suositukset, Euroo-
pan ihmisoikeustuomioistuin julkisti ratkaisunsa tapaukses-
sa Papavasilakis v. Greece. Tuomioistuin totesi yksimielisesti, 
että Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9. artiklaa, joka turvaa 
ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapauden, on rikottu.

Tapauksessa kiinnitettiin huomiota siihen, että viranomaiset 
olivat evänneet Papavasilakisilta aseistakieltäytyjän aseman 
eivätkä antaneet hänelle mahdollisuutta suorittaa vaihtoeh-
toista palvelusta asepalveluksen sijaan.

Tuomioistuin kiinnitti erityisesti huomiota siihen, etteivät 
Kreikan viranomaiset olleet kyenneet huolehtimaan, että 
aseistakieltäytymishakemusten käsittely olisi tapahtunut ta-
sapuolisella tavalla. Papavasilakisia oli haastatellut lautakun-
ta, johon kuului vain palveluksessa olevia sotilaita. 

Kaksi lautakunnan siviilijäsentä oli poissa, eikä heidän sijal-
laan ollut varajäseniä. Tuomioistuin totesi myös, että puolus-

tusministerillä oleva mahdollisuus muuttaa lautakunnan pää-
töstä ei tarjonnut riittäviä takeita prosessin puolueettomuu-
desta ja riippumattomuudesta.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuin on todennut 9. artiklan loukkauksen tilanteessa, 
jossa valtio tunnustaa aseistakieltäytymisoikeuden.

EBCO muistuttaa, että kansainvälisten normien mukaan 
aseistakieltäytymisilmoitukset tulee hyväksyä ilman tutkintaa.

EBCO viittaa varapuolustusministeri Vitsasin aikaisemmin 
tänä vuonna antamaan lausuntoon, jonka mukaan aseista-
kieltäytymiseen kuuluvien asiakokonaisuuksien ei tulisi kuu-
lua puolustusministeriölle, vaan asiaankuuluvien lainsäädän-
töhankkeiden käynnistäminen on sisäministeriön ja oikeusmi-
nisteriön tehtävä.

EBCO muistuttaa olevansa käytettävissä auttamaan Krei-
kan hallitusta aseistakieltäytymislainsäädännön saattamises-
sa eurooppalaisten ja kansainvälisten ihmisoikeusstandardi-
en mukaiseksi.

Korostaakseen Kreikan tilanteen ratkaisemisen tärkeyttä, 
EBCO:n hallitus kokoontui marraskuussa julistamaan vuosi-
raporttinsa aseistakieltäytyjien asemasta Euroopassa. Järjes-
tön edustajat tapasivat myös Kreikan varapuolustusministe-
rin. Järjestölle Annetun lupauksen mukaan Kreikan hallitus 
olisi vihdoin siirtämässä siviilipalvelusasiat puolustusminis-
teriöltä siviilihallinnon alaiseksi. Siirto osoittaisi, että aseista-
kieltäytyjien ihmisoikeustilannne oltaisiin maassa vihdoin ot-
tamassa vakavasti.

AKL on EBCO:n jäsenjärjestö.

Kahtia jaetun Kyproksen kreikkalaisessa eteläosassa aseis-
takieltäytymisoikeus on tunnustettu, mutta Turkin miehittä-
mässä pohjoisosassa ei. Kyproksen ensi kevään yhdistymis-
kansanäänestystä odotellessaan pohjoisen Kyproksen par-
lamentti on pyytänyt paikallisilta aseistakieltäytyjiltä apua 
aseistakietäytymisoikeuden kirjaamiseksi lakiin. 

Samoin reservinkieltäytyjät ovat yllättäen onnistuneet saa-
maan oikeusjuttunsa perustuslakituomioistuimen käsiteltä-
väksi, kun tähän asti reservinkieltäytyjiä on tuomittu sotilas-
tuomioistuimissa. Kuuden reservinkieltäytyjän juttuihin odo-
tetaan perustuslakituomioistuimelta parhaillaan ennakkorat-
kaisua.
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Nuori mies horjuu pöydän takana pohjoiskarjalaisilla festa-
reilla välillä metalliseen telttakeppiin nojautuen. "Armeija oli 
mulle tosi tärkee juttu", hän selittää ja jatkaa "siis onhan tää 
teidänkin asia hyvä, mutkun tää suomalainen yhteiskunta, ei 
täällä oo enää yhteisöllisyyttä. Mut kun meet inttiin niin siel-
lä piti tehdä porukalla, ja tapas vaikka minkälaista jengiä. Ar-
meija on ainoo paikka Suomessa missä ihmiset voi enää op-
pia yhteisöllisyyttä!".

Hymähdin ajatukselle. Mutta vaikka festarinkävijän purkaus 
saattoikin olla muutaman kesäoluen lämmittämä, oli hänen 
ajatuksellaan pitkälle ulottuvat juuret. Asevelvollisuusarmei-
jan on puheissa ja poliittisissa linjauksissa esitetty edistävän 
yhteisöllisyyttä – tai yhtenäistävän kansakuntaa – jo laitoksen 
alkumetreiltä saakka.

Sisällissodan jälkeisessä Suomessa miesten aseveljeyden 
luomaa toveruutta pidettiin kansaa eheyttävänä tekijänä. 
Asevelvollisuuslakeja säädettäessä varusmiespalveluksen 
toivottiin ylittävän luokka- ja poliittiset rajat. Toisaalta tavoi-
te palveli myös sotilastarkoituksia, sillä veljellisten tunnesitei-
den uskottiin mahdollistavan sotajoukon paremman toimin-

nan. Kestävän kansakunnan ja kestävien sotilaiden kasvatta-
minen rinnastuivat toisiinsa.

Muutama vuosi sitten haastattelin sivareita gradututkielmaa-
ni varten. Asevelvollisuusarmeija on pesiytynyt niin kiinteäs-
ti suomalaisten kansalliseen itseymmärrykseen, että monet 
siihen liittyvät käsitykset ovat käytännössä kaikkien suoma-
laisessa yhteiskunnassa kasvaneiden tunnistettavissa. Varus-
miespalveluksen ulkopuolelle jättäytyvät tai jätetyt asevelvol-
liset kohtaavat nämä käsitykset monesti joskus kipeälläkin ta-
valla. Itsestäänselvästä poikkeavasti valinnut saa kyllä kuulla 
mistä on muiden mielestä jäänyt paitsi. 

Haastattelemieni sivarien puheista nousi selvästi esiin se, 
kuinka tärkeinä palvelustoverien kanssa solmittuja suhteita 
pidettiin, mutta toisaalta myös se millaisen sukupolvien jat-
kumon asepalvelus Suomessa muodostaa. Koska varusmies-
palveluksen on suorittanut suuri osa miesikäluokasta, on se 
kokemus joka yhdistää eri-ikäisiä miehiä.

”[...] isältä pojalle siirtyy tämmönen [armeijan arvostus] ja kun 
poika menee armeijaan niin se on semmoinen yksi konkreet-

ASevelvolliSuuS  
jA  

Sukupuoli

Sivareiden homottelu ei ole kadonnut. Päälleteippaaja oli koristellut siviilialue-tarran uudestaan Helsingissä 2016.
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tinen etappi siinä että sitten.. Isä kokee että pojastaan on tul-
lu mies ja sit voidaan yhessä silleen niinku, jakaa niitä armei-
jatarinoita”, totesi haastattelemani Jesse.

Asevelvollisille aseistakieltäytyjille varusmiespalveluk-
sesta pois jättäytyminen tarkoittaa monesti yhden-
laisen sukupolvien jatkumon rikkomista. Samal-
la se tarkoittaa jättäytymistä pois instituutios-
ta, jonka on perinteisesti katsottu olevan itses-
täänselvä osa aikuiseksi mieheksi kasvamista. 

Juuri pojan kasvaminen mieheksi on helppo 
tunnistaa yhdeksi niistä teemoista, joita käyte-
tään positiivisena esimerkkinä armeijan vaikutuk-
sista. ”Armeija tekee pojista miehiä” tai muilta vas-
taavilta lausahduksilta on vaikea välttyä. Monesti tällä 
kasvattamisella koitetaan oikeuttaa koko asevelvollisuusjär-
jestelmän olemassaolo. Mutta mihin siinä oikeastaan kasve-
taan?

Ajatus siitä, että miehuus saavutetaan sotilaspalveluksen 
kautta, kytkee miehuuden sotilaallisuuteen. Niin tekee tie-
tenkin ylipäänsä vain miehiä koskeva asevelvollisuus. Samal-
la se luo kytköksen miehuuden tai maskuliinisuuden ja vä-
kivallan kanssa. Suomalaisessa militarismissa asevelvollisuus 
on merkittävässä osassa maskuliinisuuden militarisoimisessa.

Laajemmin tarkasteltuna asevelvollisuus tuottaa ja ylläpitää 
hyvin kaksinapaista käsitystä sukupuolesta. Tässä valtion tar-
joilemassa mallissa miehiksi oletetuilta odotetaan asepalve-
luksen kautta valmiutta väkivaltaan. 

Naisia ei puolestaan ole jätetty asevelvollisuuden ulkopuo-
lelle epähuomiossa saati feministien juonitteluiden vuoksi, 
vaan koska naisten ei ole nähty kelpaavan sotilaskoulutuk-
seen. Heidän tehtäväkseen on toisaalta langennut uusien so-
tilaiden tuottaminen ja toisaalta sotilaallisen järjestyksen oi-
keuttaminen oletetulla suojelun tarpeellaan. 

Horjuvan telttaannojailijan lausahdus on paljastava: jos ihmi-
set oppivat yhteisöllisyyttä enää armeijassa, mitä tapahtuu 
naisille? Eikö naisten tarvitse oppia yhteisöllisyyttä, vai osaa-
vatko he sen jo jotenkin luonnostaan? Samaa voidaan kysyä 
niistä miehistä, jotka syystä tai toisesta jäävät varusmiespal-
veluksen ulkopuolelle. 

Suomessa ei ole monta kansalaisvelvollisuudeksi katsottavaa 
instituutiota. Asevelvollisuus kuitenkin on sellainen, ja vain 
miehiä koskiessaan se samalla sukupuolittaa kansalaisuutta. 
Tämän huomaa helposti esimerkiksi turvallisuus- ja puolus-
tuspolitiikkaa koskevissa keskusteluissa. Armeijaa käymättö-
mien naisten kyky edes keskustella aiheesta asetetaan ehkä 
vielä helpommin kyseenalaiseksi kuin vaikkapa sivarin käy-
neiden miesten.

Jos varusmiesarmeija on liima, jolla kansakunta kootaan yh-
teen, tekee se niin sanotusta kansasta tai kansalaisista eris-
kummallisen näköisen joukon. Armeija ottaa sotilaspalveluk-

seen vain siihen fyysisesti ja henkisesti sopivaksi katsomiaan 
ihmisiä. Niin sanottu läpileikkaus kansasta pelkistyy siis pit-
kälti tervekehoisiin miehiin.

Voimakkaasti sukupuolistettu asevelvollisuus aiheut-
taa haasteita aseistakieltäytyjäliikkeelle. Liikkeessä 

viettämieni vuosien aikana todennäköisesti ylei-
sin minulle esitetty kysymys on ollut muodos-
sa tai toisessa ”Mitä sinä teet täällä?”. Kysymys 
on ollut useimmiten hyvää tarkoittava, mutta 
paljastaa kerta toisensa jälkeen, millä tavoin 
asevelvollisuusjärjestelmä vaikuttaa myös vas-

tavoimaansa. 

Militarismi, sota ja rauha koskevat kaikkia. Samoin 
asevelvollisuus ei ole vain asevelvollisten ja armeijan 

käyneiden asia. Kuitenkin, kun vain miehet joutuvat pakosti 
suoraan tekemisiin armeijan kanssa, voi hämärtyä käsitys siitä 
kenelle aihe kuuluu. Samalla kun miesten yleinen asevelvolli-
suus sukupuolittaa sitä kuka voi olla vakavasti otettava turval-
lisuuspoliittinen toimija, voi se pahimmillaan rajata myös sitä 
kuka voi olla toimija aseistakieltäytyjäliikkeessä.

Asevelvollisuuden sukupuolijako voi olla niin itsestään sel-
vä tekijä, että se jää kokonaan pimentoon ja käsittelemättä. 
Sitä ei kuitenkaan voi jättää huomiotta. Antimilitaristinen työ 
vaatii myös militaristisen sukupuolijärjestelmän analysoimis-
ta, ettemme jää sen tuottamien rakenteiden vangeiksi.

TUULI VUORI
Kirjoituksessa siteeratun  

haastateltavan nimi on muutettu.

Kotilieden, siis naisten ja lasten, suojelulla on 
oikeutettu sota jos toinenkin. ”Kotilieden pyhyyden ja 
isänmaan itsenäisyyden” puolesta taistelleista puhuu 

myös sisällissodan muistopatsas Joensuussa.

”Asevelvollisuus 
tuottaa ja  

ylläpitää hyvin 
kaksinapaista 

käsitystä 
sukupuolesta.”
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pinkwAShing: 

iSrAelin  
ulkopoliittiSen StrAtegiAn  

piilotettu AgendA

"Pinkkipesu luo ja 
ylläpitää rasistista 

kuvaa palestiinalaisista 
takapajuisina 

voidakseen paremmin 
oikeuttaa heihin 

kohdistuvan sorron 
ja syrjinnän."
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Pinkkipesun päämääränä on kääntää kansainvälinen huomio 

pois Israelin ihmisoikeusrikkomuksista. HLBT-oikeuksilla 
ratsastamisen tavoitteena on luoda oikeutusta palestiinalaisalueiden 

miehitykselle ja rotuerottelulle Israelin sisäpolitiikassa. 

Tutustuminen seksuaalisten suuntautumisten ja sukupuoli-
identiteettien moninaisuuteen vieraalla kielellä oli jo itses-
sään vieraannuttavaa. Ainut keskusteluyhteys joka minulle 
tarjoutui, oli israelilaisen järjestön ylläpitämä puhelinpäivys-
tys. Pitkän arpomisen jälkeen soitin numeroon, ja ääni linjan 
toisessa päässä yllytti minua muuttamaan Tel Aviviin. Siellä, 
hän vakuutti, voisin vapaasti elää elämääni ”lesbona”. 

Joku kuvaili minua sillä sanalla ensimmäistä kertaa, ennen 
kuin olin edes itse osannut määritellä omaa seksuaalisuut-
tani. Juttutuokion epäkohdista huolimatta kannoin ajatusta 
Tel Aviviin muuttamisesta mukanani läpi viimeisten kouluvuo-
sien. Pian valmistumiseni jälkeen hain Tel Avivin yliopistoon 
opiskelemaan. 

Ajatus muutosta oli ylitsevuotavan jännittävä. Vihdoin, ajatte-
lin, voisin tutustua seksuaalisuuteeni ja elää vapaasti ulkona 
kaapista ilman tarvetta piilotella itseäni. Tutustuin 1990-luvun 
alun Tel Avivin homokulttuuriin kaupungin vilkkaissa homo-
baareissa ja myöhäiseen yöhön jatkuvissa juhlissa. Sain pal-
jon ystäviä israelilaisista homoseksuaaleista. 

Minulle ei kestänyt kauaa huomata, että uudet ystäväni koh-
telivat minua kauniisti lesbona samalla, kun yrittivät jatkuvasti 
salata ja jopa tukahduttaa palestiinalaisen identiteettini. Mi-
nulle vakuutettiin, etten näyttänyt tai kuulostanut arabilta – 
eikä minun siis tarvinnut nolostuttaa heitä mainitsemalla pa-
lestiinalaistaustaani keskusteluissa muiden kanssa. Kun pro-
testoin sanomalla nimeni antavan kyllä selkeästi ymmärtää 
minun olevan arabi, he ehdottivat keksivänsä minulle uuden. 

Palasin kotiin kammoten ajatusta, että antaisin sortavan siir-
tomaavallan nimetä minut uudelleen, jotta mukailisin parem-
min heidän käsitystään lesboidentiteetistä enkä häiritsisi sen 
rodullista luonnetta. Olin ollut palestiinalainen arabi koko 
ikäni ja satuin vain pohtimaan omaa seksuaalisuuttani uudel-
la tavalla. Olin tullut Tel Aviviin voidakseni olla oma oma itse-
ni. Minulle alkoi tulla selväksi että olin tervetullut lesbona, en 
kuitenkaan palestiinalaisena. 

Heidän vapauksiensa ja oikeuksiensa maailmassa minun pa-
lestiinalaisuudelleni ei ollut tilaa. Minun olisi pitänyt valita ho-
mouden ja palestiinalaisuuden välillä, mutta minun on mahdo-
tonta luopua sellaisesta, joka on osa itseäni. En ollut koskaan 
aikaisemmin kohdannut sellaista kieltämistä saati voinut ym-
märtää sitä. Sainkin pian tarpeekseni Israelin HLBT-yhteisöstä. 

Ensimmäisen yliopistovuoden päätyttyä pakkasin laukkuni ja läh-
din tel Avivista hyvästejä jättämättä, aikomatta katsoa taakseni. 

Aivan samoin kuin anonyymi ääni puhelinlinjalla, samat israeli-
laiset jotka halusivat omien sanojensa mukaan auttaa minua tai 
pelastaa minut, yrittivät pakottaa minut samaistumaan heidän 
normatiivisen HLBT-kulttuurinsa yhdenmukaisuuteen. En ollut 
koskaan itse ilmaissut olevani osa sellaista identiteettiä tai elä-
mäntapaa. Ja mikä tärkeintä, en halunnut kiinnittyä sellaisiin ka-
tegorioihin jotka kielsivät minulta poliittisen kamppailuni. 

Kuluneen vuosikymmenen aikana palestiinalainen feministi-
nen ja queer-aktivismi on kasvattanut yleistä tietoisuutta Is-
raelin pinkkipesusta yrityksenä taistella epätoivoisesti pales-
tiinalaisten organisoimaa Boycott, Divestment and Sanctions 
-liikettä (BDS) vastaan. 

Pinkkipesu on Israelin hallituksen, valtion instituutioiden ja 
HLBT-järjestöjen käyttämä tietoinen taktiikka, jolla se pyrkii 
ratsastamaan maan suhteellisen edistyksellisillä homojen oi-
keuksilla ja kääntämään kansainvälisen huomion pois Israe-
lin vakavista ihmisoikeusrikkomuksista. Homojen oikeuksien 
kyynisen hyväksikäytön tavoitteena on hämärtää miehityksen 
ja apartheid-hallinnon todellisuutta. 

BDS:n queeraktivistit ovat siksi kehottaneet kansainvälisiä 
HLBT-ryhmiä osoittamaan solidaarisuuttaan kaikille palestii-
nalaisille, ei ainoastaan Palestiinan sukupuoli- ja seksuaalivä-
hemmistöille. Toisin sanoen, koska palestiinalainen feminis-
tinen ja queerliike näkee ihmisoikeudet kokonaisvaltaisesti 
osana laajempaa Israel/Palestiina-kysymystä, se peräänkuu-
luttaa globaalia solidaarisuutta koko Palestiinalle.

Pinkkipesun vuoksi palestiinalainen queeraktivismi panostaa 
PinkWatch -toimintaan, jonka tavoite on tehdä näkyväksi isra-
elilaisen pinkkipesun propagandistinen luonne. Israelin pink-
kipesuyritykset, siinä missä muutkin niin sanotun valkopesun 
taktiikat, pyrkivät kääntämään kansainvälisen huomion pois 
hallituksen sortotoimista Palestiinan miehityksen, kolonisoi-
misen ja apartheidpolitiikan jatkamiseksi. 

Israelin jokseenkin homoystävällinen lainsäädäntö yhdessä 
pinkkipesun kanssa antaa mielikuvan demokraattisesta, libe-
raalista ja homoystävällisestä valtiosta. Kontrastina Israelin idyl-
lisyyteen pinkkipesukampanjat maalaavat rasistista ja virheel-
listä kuvaa palestiinalaisista ja arabeista yhtenäisenä, läpeensä 
homofobisena, takapajuisena ja barbaarisena ryhmänä.

Eräs Israelin pinkkipesukampanjoiden taktiikka on luoda 
myyttisiä tarinoita, joissa palestiinalaisia homoja pelastetaan 
heidän perheidensä ja yhteisöjensä sorrolta ja homovihalta 
Tel Aviviin, homojen ylimpään paratiisiin. Tel Aviv saattaa olla 
turvasatama israelilaisille juutalaisille homoille sekä sadoille 
homoturismin maahan tuomille vieraille. Palestiinalaisille HL-
BT-ihmisille maa ei kuitenkaan ole paratiisi, eikä liioin turval-
linenkaan. 

Kun aloin teini-iässä kyseenalaistamaan seksuaalisuuttani, 
tunsin olevani täysin eristyksissä ja yksin. Keskustelut seksu-
aalisuudesta loistivat poissaolollaan jopa koulutusalan am-
mattilaisten keskuudessa. Vaikka koulukuraattorit ja -psyko-
logit käsittelivät monia kiistanalaisia kysymyksiä kuten nuor-
ten varhaisia avioliittoja, lähisuhde- ja katuväkivaltaa ja nuor-
ten päihdeongelmia, he pidättäytyivät millään tavoin otta-
masta puheeksi seksuaalisuutta, seksuaalisia suuntautumisia 
ja sukupuoli-identiteettejä. Jopa homoseksuaalisuus arabi-
ankielisessä kirjallisuudessa oli harvinaista, joten luin enim-
mäkseen hepreaksi. 
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Jätettyäni Tel Avivin aloin mielessäni liittää lesbouden juu-
talaisuuteen, jopa siionismiin, vastakohtana palestiinalaisuu-
delle. Tuohon aikaan pinkkipesu -termiä ei vielä ollut käytös-
sä, mutta sama toimintatapa oli leviämässä kaikkialle: kaa-
pista tuleminen nähtiin palestiinalaisten homojen sivistämi-
sen huipentumana, ja osa ulos tulemisen prosessia oli heidän 
arabitaustansa jättäminen menneisyyteen. 

Vuonna 2008 löysin Aswatin, palestiinalaisten lesbo-, bi-, 
trans- ja intersukupuolisten naisten järjestön. Tein palestiina-
laisena feministinä töitä BDS-kampanjan parissa. Aswat oli 
juuri se paikka, jota olin etsinyt kaikki nämä vuodet: feminis-
tinen HLBT-ryhmä, joka oli sitoutunut yhdistämään queerin, 
feminismin ja kaikkien sorron muotojen vastustamisen – pa-
lestiinalaisina, naisina ja queer-henkilöinä – yhdeksi suurek-
si taisteluksi. 

Aswatissa vuosien mittaan tekemäni työn aikana opin näke-
mään, miten pinkkipesun juuret ovat syvällä israelilaisessa ra-
sismissa, Palestiinan kieltämisessä ja vihassa palestiinalaisia 
kohtaan. Se ei ole ainoastaan Israelin valtion ja sen liittolais-
ten kyynistä HLBT-kysymyksillä ratsastamista huomion kään-
tämiseksi pois Israelin ihmisoikeusrikkomuksista. Se on lisäk-
si sisäpoliittinen strategia radikaalien palestinalaisten toisin-
ajattelijoiden hillitsemiseksi ja palestiinalaisten pitämiseksi 
jatkuvassa epäedullisessa asemassa. 

Siksi puhuttaessa pinkkipesusta meidän on muistettava omat 
kokemuksemme: niiden taustalla olevat valtasuhteet ja laa-
jempi konteksti auttavat ymmärtämään Israelin siirtomaapo-
litiikan ja apartheid -hallinnon logiikkaa. Palestiinalaisten sul-
keminen ulos niin kutsutusta homojen paratiisista – niin mo-
nelle tuttu kokemus – on ainoastaan oireellista. 

Israelin pinkkipesun politiikka yltää paljon kauemmas ja sy-
vemmälle, se toimii järjestelmällisesti palestiinalaisen homo-
seksuaalin vieraannuttamiseksi omasta yhteisöstään, hänen 
mahdollisen radikalisoitumisensa neutraloimiseksi ja hänen 
homoidentiteettinsä keskiluokkaistamiseksi. Samalla se vä-
hentää mahdollisuuksia radikaaliin muutokseen ja organisoi-
tumiseen palestiinalaisissa yhteiskunnissa. 

Tämä sisäpoliittinen strategia näkyy syrjivinä sääntöinä ja 
käytäntöinä, erityisesti voimavarojen epätasa-arvoisessa ja-
kautumisessa israelilaisten ja palestiinalaisten koulujen ja HL-

BT-järjestöjen välillä – eten-
kin jos projektien toimijat 
ovat palestiinalaisia Israelin 
kansalaisia.

Israelin opetusministeriö on 
säännönmukaisesti torjunut kaik-
ki Aswatin pyrkimykset tarjota eri alo-
jen ammattilaisille koulutusta seksuaalioikeuksissa ja seksuaa-
lipolitiikassa ja kieltäytynyt rahoittamasta projekteja moninai-
suuden ja hyväksynnän edistämiseksi palestiinalaisyhteisöis-
sä. Sen sijaan Israel ja lukuisat Tel Avivin suurlähetystöt myön-
tävät israelilaisille järjestöille määrärahoja Palestiinalaisalueil-
la tehtävään yhteistyöhön. 

Juutalaisperäinen ja ulkomailta tuleva rahoitus leimaa sek-
suaalioikeudet siionistiseksi tuontitavaraksi. Samoin Israelin 
valtion tavat kouluttaa palestiinalaisia HLBT-kysymyksissä te-
kevät seksuaalikasvatuksesta holhoavaa sivistystyötä ei-pa-
lestiinalaisilta palestiinalaisille sivuuttaen samalla Palestiinan 
kulttuuriset, kielelliset ja muut erityispiirteet.

Pinkkipesun propagandaviesti on, etteivät palestiinalaiset 
ole tarpeeksi sivistyneitä ymmärtämään, saati kunnioitta-
maan homojen oikeuksia. Samalla kansalta evätään tasaver-
taiset resurssit ja mahdollisuudet siihen. Palestiinalaisille ho-
moille kaapista tuleminen tällaisessa ympäristössä rajaa hei-
dän identiteettinsä israelilaiseen ja juutalaiseen käsitykseen 
seksuaalivähemmistöistä, vaikka näitä kokemusmaailmoja ei 
erilaisten, paikallisten todellisuuksien vuoksi voi rinnastaa. 

Pinkkipesu luo ja ylläpitää rasistista kuvaa palestiinalaisista ta-
kapajuisina, jotta heihin kohdistuva sorto ja syrjintä olisi pa-
remmin oikeutettavissa. Muodostuneessa ilkeässä noidanke-
hässä palestiinalaishomojen tarinoista lypsetään kaikki irti, kun 
heille ei ole paikkaa palestiinalaisina omissa yhteisöissään.

Ennen kaikkea nämä käytännöt ovat esimerkkejä margina-
lisoitujen ihmisten pakottamisesta valmiisiin identiteetteihin 
ulkoapäin eriarvoisista valtasuhteista käsin. Siksi palestiina-
laisten aktivistien ympäri maailman on ymmärrettävä pales-
tiinalaisten queer-kysymysten paikallisuutta ja tunnistettava 
Israelin pinkkipesun luonne niin kansainvälisenä brändipro-
jektina kuin maan sisäisenä politiikkana, jonka tavoitteena on 
hajoittaa ja hallita. 

Israelin rakentamaa 
apartheidmuuria lähellä 

Jerusalemia.
Kuva: Flickr; nagillum.

“Ystäväni  
Tel Avivissa kohtelivat 

minua kauniisti lesbona 
samalla, kun yrittivät 
jatkuvasti salata ja 
jopa tukahduttaa 
palestiinalaisen 
identiteettini.”



HOMONATIONALISMI on sukupuolentutkija 
Jasbir Puarin nimeämä ilmiö, jossa homofobia 
rinnastetaan ongelmattomasti ei-länsimaalaisuuteen ja 
islaminuskoon, kun homoseksuaalisuus taas liitetään 
tasa-arvoon, edistyksellisyyteen ja valkoisuuteen. 
Näin HLBT-oikeuksia käytetään välineenä kansallisten 
brändien luomisessa, muukalaisvihan levittämisessä 
ja sodankäynnin oikeutuksena. Homonationalismi 
vähättelee vähemmistöjen länsimaissa kokemaa 
syrjintää ja tekee kolmannen maailman ihmisten 
moninaisista taustoista ja tarinoista näkymättömiä. 

PINKWASHING eli pinkkipesu on valtioiden ja yritysten 
sateenkaarevaa imagon kiillotusta poliittisiin tai 
kaupallisiin tarkoitusperiin. 

BOYCOTT, SANCTIONS AND  
DIVESTMENT -LIIKE (BDS) on palestiinalaisten 
ja kansainvälisten aktivistien pyörittämä kampanja, 
joka painostaa Israelia luopumaan Palestiinan 
miehityksestä ja noudattamaan kansainvälisen oikeuden 
sille asettamia velvollisuuksia. Kampanjan keinot 
ovat siirtomaabisneksen boikotointi, vetäytyminen 
siirtomaapolitiikkaa hyödyttävistä investoinneista 
ja hallitusten painostaminen aseviennistä, 
kauppasopimuksista ja diplomaattisesta tuesta 
luopumiseksi. 

ASWAT on palestiinalaisten lesbo-, bi-, trans- ja 
intersukupuolisten naisten järjestö, joka ajaa 
seksuaalivähemmistöjen asiaa ja sosiaalista 
oikeudenmukaisuutta palestiinalaisille.
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Valtasuhteiden eriarvoisuus on nähtävissä palestiinalaisten 
homoseksuaalien kaikilla elämänalueilla laajemmassa sosiaa-
lisessa ja poliittisessa asiayhteydessä. Laittomat siirtokunnat 
ja tarkastuspisteet rajoittavat liikkumista rajoilla, usein jopa 
naapurikylästä toiseen. 

Geopolitiikka myös eristää toisistaan palestiinalaiset ihmi-
set ja heidän kamppailunsa. Israelin pinkkipesupolitiikka eris-
tää queerpalestiinalaisia edelleen heidän kansansa yhteisis-
tä kamppailuista. Se pyrkii vetämään heidät irralleen perheis-
tään ja ystävistään, HLBT-ihmisten paratiisisaareksi julistautu-
neen Tel Avivin turviin. 

HLBT-oikeuksien ja homokulttuurin kesy epäpoliittisuus on Is-
raelin juutalaisuuden ollessa kyseessä kiinnostavaa. Se osoit-
taa, miten paljon Israelin hallinto pelkää palestiinalaisten yh-
dentyvää organisoitumista eri poliittisten kysymysten – mie-
hityksen, rotuerottelun, sukupuolten ja seksuaalisuuksien ta-
sa-arvon – leikkauspisteessä. 

Yhdessä osto- ja sijoitusboikottien seuraamusten ja kansain-
välisten liittolaisten solidaarisuuden kanssa pinkkipesun ko-
lonialistisen tarkoituksen paljastaminen auttaa HLBT-ryhmiä 
ja palestiinalaisten paikallisia liikkeitä murentamaan Israelin 
palestiinalaisen maan rasistisen miehittämisen oikeutusta. 
Juuri tällaista poliittista organisoitumista Palestiina tarvitsee. 

GHADIR SHAFIE
KääNNöS JA EDITOINTI: RUKA TOIVONEN

JULKAISTU VUODEN JOURNAL FOR BODY AND GENDER 
RESEARCH -LEHDESSä (VOL. 1, NRO. 1) 

Vuoden 2013 Tel Aviv Priden 
aikana protesti Israelin 

pinkkipesupolitiikkaa vastaan.
Kuva: Wikimedia Commons
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Muistan hyvin kun Suomi täytti 80 vuotta, sillä silloin minut vi-
hittiin Sen pariin. 

Olin ensimmäisellä luokalla ja päivien lyhentyessä olimme 
puhuneet suuresta sodasta ja sen suurista sankareista. Val-
mistauduimme tärkeään tehtäväämme, laulamaan oikein ja 
kauniisti Maamme-laulun, Lippulaulun, Kymenlaakson laulun 
sekä Oravan laulun, jonka luokkamme tulisi esittämään muil-
le suuressa itsenäisyyspäivän juhlassa. 

Juhla järjestettiin kaupungin suurimmassa liikuntasalissa ja 
sinne oli kokoontunut oppilaita useasta koulusta ja myös so-
tasankareita. Kaikki pitivät kirkasäänisestä Oravan laulustam-
me, joku oli kuulemma pyyhkinyt silmäkulmiaankin. Oloni oli 
peloton istuessani takaisin yleisön joukkoon. 

Elin täysillä Lippulaulun maisemissa. Vaikuttavimmassa koh-
dassa näin isät ja veljet kuolleina verisellä hangella. Pieni ja 
heikko lauluni sulautui muiden laulun mukana yhdeksi voi-
makkaaksi jylyksi. Jyly kasvoi ja täytti minut uhmakkuudella ja 
kauniilla uhrimielellä. Olin osa jotakin itseäni suurempaa ja se 
tuntui hyvältä. Minut oli otettu Sen piiriin. 

Yläasteelle tultaessa ”meidän iskä on vahvempi kuin teidän 
iskä” ja Jumala olivat menettäneet tehoaan, mutta kaikki kui-
tenkin tiesivät kertoa, että jokainen hyvä asia oli Sen ansiota ja 
siksi luonnollisesti olimme velkaa Sille. Kilpailimme Sen suo-
siosta osoittamalla valmiutta tulevaa tehtäväämme kohtaan. 

Lukion alkaessa piti kirjoittaa kuva-analyysi Lemminkäisen äi-
distä. Kirjoitin tekstini mahtipontiseksi loppukaneetiksi, että 
maalauksen äidin tuska kuvastaa koko Suomen tuskaa. Opet-
taja antoi yllätyksekseni tuotoksesta huonot pisteet ja kom-
mentoi loppuun: ”Mitä tarkoitat? Perustele.” Olin vihainen 
ja häpeissäni. Miksi opettaja ei ymmärtänyt, tai vielä pahem-
paa, kunnioittanut, Sitä?  

emansipaatio

Kuva: Ville Sainio

Uudet lukiokaverit kuuntelivat rokkia, progea ja punkkia. Hu-
malassa lauloimme täysillä Rage Against the Machinea:

Fuck you, I won't do what you tell me! 
Fuck you, I won't do what you tell me! 
Fuck you, I won't do what you tell me! 
Fuck you, I won't do what you tell me! 
Fuck you, I won't do what you tell me! 
Fuck you, I won't do what you tell me! 
Fuck you, I won't do what you tell me! 
Fuck you, I won't do what you tell me! 
Motherfuckerrrr! 

Vanha ja viisas vähän Shimon Peresin näköinen hahmo ei sen 
koommin enää turvannut kulkuani jostain ylhäältä käsin. Luu-
lin aina, että se tuhoaisi minut kostonsa alle, mutta se pok-
sahtikin vain pehmeästi pois. 

Päätin etten mene armeijaan. Kaikki kaverini menivät. En tie-
dä oliko Patriarkaatin Pyhän Veriuhrin -kultti yhtä tärkeä heil-
le kuin mitä se oli ollut minulle.  

ESA NORESVUO 
 

KIRJOITTAJA ON AKL:N TYöNTEKIJä, JOKA TOIVOO,  
ETTEIVäT EKALUOKKALAISET JOUDU LAULAMAAN  

KOLMANNEN VALTAKUNNAN YSTäVäN  
KIRJOITTAMAA SOTAPROPAGANDALAULUA  

VIELä SUOMEN 100. JUHLAVUOTENA.
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Antimilitaristi tapasi Ellen Elsterin, joka on pitkän linjan norjalainen 
aktivisti ja Women Conscientious Objectors -antologian toimittaja.

ja turvallisuus). 15 vuodessa ei ole edetty pitkälle. Esimerkik-
si Syyriassa naiset tahtovat osallistua neuvotteluihin, mutta 
heitä ei päästetä. Keskusteluja järjestetäänkin virallisten neu-
vottelujen ulkopuolella. Kyse ei ole neuvottelevien naisten 
määrästä vaan vaikutusvallasta. Naisten ja paikallisten etujen 
huomioonottaminen on tärkeää.

Puhuit Feministisessä foorumissa feminismistä ja 
väkivallattomuudesta.
(EE:) Lisäsin aiheeseen väkivallattomuuden, sillä se on kes-
keinen osa feminismiäni. Näen feminismin radikaalina ide-
ologiana, joka haluaa muutosta parempaan. Täytyy siis pur-
kaa sortavia rakenteita. Yhtäältä on taloudellisia rakenteita. 
Sitten on patriarkaalisia rakenteita, jotka ovat lännessä ken-
ties näkymättömimpiä kuin muualla. Väkivallattomuuden nä-
kökulmasta muutosta rakentaessaan on muututtava itsekin. 
On käytettävä keinoja, jotka vastaavat päämääriä. Väkivallat-
tomuuden teoriassa on paljon samaa kuin 1970-luvun femi-
nismissä.

Foorumissa nousi esiin hyvin erilaisia näkemyksiä 
väkivallasta (esimerkiksi kurdien aseelliseen vastarintaan 
liittyen). Kuinka suhtaudut niihin?
(EE:) Olin kiitollinen siitä, että yleisöstä esitettiin eriäviä mie-
lipiteitä. Tilanne on vaikea, eikä minulla ole siihen ratkaisua. 
Pelkään kuitenkin, että väkivalta vain lisääntyy, jos vastaam-
me väkivallalla.

Naisten asevelvollisuutta Norjassa perusteltiin tasa-
arvolla. Onko muutos jollain tavoin edistänyt tasa-arvoa?
(EE:) Yksi este on poistettu, mutta tasa-arvoisiin asemiin ar-
meijassa on vielä matkaa. Toisaalta armeijan ulkopuolella on 

Ellen Elster Suomessa vuonna 2015.
Kuva: Tuuli Vuori

Feminismi käsittää antimilitarismin  
— ja toisinpäin

Helsingissä järjestettiin viime vuoden lopulla Feministinen 
foorumi teemanaan intersektionaalisuus. Päivän aikana käsi-
teltiin myös antimilitarismia, josta puhumassa oli Ellen Elster, 
pitkän linjan norjalainen aktivisti sekä Women Conscientious 
Objectors -antologian toimittaja. 

Kertoisitko taustastasi antimilitaristisissa liikkeissä?
(Ellen Elster:) Olen ollut mukana vuodesta 1975 alkaen. Lii-
tyin WRI:n Norjan osastoon ja sitä kautta aloin osallistua myös 
kansainvälisesti. Tuolloin alettiin puhua naisista armeijassa, ja 
koska olin ainoa nainen, kysymyksestä tuli teemani. Vuonna 
1976 järjestettiin WRI:n kokous naisille. WRI oli ollut hyvin 
miesvaltainen järjestö, joka keskittyi aseistakieltäytymiseen. 
1970-luvun alussa feministinen liike kasvoi myös WRI:ssä, ja 
meitä kiinnostivat yhteydet feminismin ja väkivallattomuuden 
välillä. Feministit puhuivat muun muassa talousjärjestelmän 
suhteesta patriarkaattiin, mutta armeijan roolia ei otettu huo-
mioon. Sen esiinnostaminen oli meidän tehtävämme.

Kohtasiko feminismin tuominen antimilitarismiin 
vastustusta alkuaikoina?
(EE:) Miesvaltaisessa järjestössä vastustusta oli paljon. Olin 
WRI:n hallituksessa, ja muistan kun suunnittelimme naisten 
kokousta vuonna 1980. Eräs miehistä esitteli minut kokouk-
sessa sanoen ”Tämä on se nainen, joka haluaa kokouksen 
vain naisille, ha ha ha”. Se oli kamalaa. 1980-luvun puolivälis-
sä perustimme naisten työryhmän. Yksi sen tarkoituksista oli 
tukea toisiamme miesvaltaisessa ympäristössä. 

Mitä teet tällä hetkellä?
(EE:) Työskentelen aktiivisesti WILPF:n kanssa. Yksi tärkeim-
mistä aiheista on YK:n päätöslauselma 1325 (Naiset, rauha 



Joululahjat Rauhiksen 
verkkokaupasta!   rauhanasema.fi/kauppa
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epätasa-arvoisia käytänteitä muun muassa rekrytoinnissa yri-
tysten hallituksiin. Korostaisin sitä, onko tasa-arvoista pyr-
kiä esimerkiksi yritysten hallitukseen muita sortamaan. Olen 
kuullut argumentin, että naiset toisivat uusia arvoja yritys-
maailmaan, ja samoja argumentteja käytetään myös naisten 
osallistumisesta armeijaan.

Koostamassasi antologiassa käsitellään naisten 
aseistakieltäytymistä. Mitä aseistakieltäytyminen 
tarkoittaa tilanteessa, jossa asevelvollisuutta ei ole?
(EE:) Antologian naiset näkevät armeijan ylläpitävän patriar-
kaattia ja macho-kulttuuria. He vastustavat järjestelmää ko-
konaisuudessaan, eivät vain asevelvollisuutta.

Millaista feministinen keskustelu militarismista on tällä 
hetkellä?
(EE:) Norjassa keskustelu on vähäistä.

(Tuuli Vuori:) Suomessa monet puhuvat nykyisen asevelvol-
lisuusjärjestelmän epätasa-arvoisuudesta. Ei ole oikein, että 
asevelvollisuus koskettaa vain miehiä. Olen samaa mieltä, 
mutta AKL:ssä pyrimme siirtymään asian yli ja korostamaan, 
ettei kysymys ole niin yksinkertainen. Rakenne kertoo paljon 
naisten ja miesten asemasta yhteiskunnassa, ja naiset ovat 
marginaalissa esimerkiksi keskustelussa puolustuspolitiikasta.

Antologiassa kritisoidaan aseistakieltäytyjien nostamista 
sankareiksi. Avaisitteko tätä?
(EE:) Kyse on siitä, että aseistakieltäytyjien välille tehdään toi-
sinaan luokkajakoa. Kun liityin liikkeeseen, keskustelu pyöri 

sen ympärillä, kuka oli ollut vankilassa ja kuinka usein. Pien-
ten lasten äitinä en voinut mennä armeijaan. Naiset, jotka 
menivät naimisiin sellaisten miesten kanssa, jotka olivat usein 
vankilassa, joutuivat taloudellisiin vaikeuksiin. Miehet saivat 
kaiken huomion vaimojen jäädessä sivurooliin. Väkivallatto-
massa toiminnassa kaikki roolit ovat yhtä tärkeitä. Et voi teh-
dä yhtä asiaa ilman muiden tukea.

(TV:) Ainakin eteläkorealaiset ovat kirjoittaneet myös siitä, 
että tulisi olla hyväksyttävää ilmaista heikkouden tunteita, 
jotka eivät kuulu sankariuden diskurssiin. Tällä hetkellä Suo-
messa on totaalikieltäytyjiä, jotka pitävät blogia rangaistuk-
sestaan. He käsittelevät sitä, kuinka vaikeaa rangaistusaika 
on ja millaista henkistä rasitusta se aiheuttaa. Niissä aseista-
kieltäytyjät eivät esittäydy perinteisinä sankareina.

Kuinka näette rauhanliikkeen tilan tällä hetkellä?
(EE:) On tunnustettava, että olen tilanteen suhteen pessimis-
tinen. Lähi-idän tilanne pahenee pahenemistaan, eikä näytä 
olevan paljon toimintaa sotaa vastaan. Kaipaan Irakin sotaa 
edeltäneen mobilisoinnin toiveikkuutta.

(TV:) Tilanne on vaikea. Meillä on kuitenkin valtavat mahdolli-
suudet tehdä asioita, joita emme ole ennen tehneet. Voimme 
löytää uusia yhteyksiä ja vahvistaa rauhanliikettä uusin tavoin.

TEKSTI: MINNA VäHäSALO 
KUVA: TUULI VUORI

HAASTATTELU ON JULKAISTU AIEMMIN  
PAX-LEHDEN NUMEROSSA 1/2016
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Antimilitaristi vieraili Venäjällä tutustumassa paikallisiin aseistakieltäytyjäryhmiin 
ja asevelvollisuuden vastustajiin. Tapasimme pietarilaisen ja moskovalaisen 
aseistakietäytyjäjärjestön aktiiveja. Matka toi muassaan paitsi ensikäden 

tietoa paikallisista oloista myös uusia ideoita liiton neuvontatyöhön.

Asepalveluksen pituus on Venäjällä tällä hetkellä 11 kuukaut-
ta ja siviilipalveluksen 21 kuukautta. Siviilipalvelus suorite-
taan julkisomisteisissa laitoksissa ja instituutioissa, ei kuiten-
kaan paikallishallinnossa, ainoastaan valtion ja aluehallinnon 
yksiköissä palveleminen on mahdollista.

Palveluksen ajalta maksetaan yleensä normaalia työehtosopi-
musten mukaista palkkaa. Pietarilaisessa aseistakieltäytyjien 
järjestössä tyyöskentelevän Lena Popovkan mielestä joillekin 
nuorille sivarin käyminen voikin olla henkilökohtaista kasvua ja 
kehitystä tukeva asia ja mahdollisuus ensimmäiseen työpaik-
kaan. ”Toisaalta laki ei kiellä maksamasta sivareille minimipal-
kan alittavaa palkkaa”, sanoo moskovalaisen aseistakieltäyty-
jien ihmisoikeusjärjestö CAL:n lakimies Arseny Lenisov. 

Vuosittain kutsuntoihin määrätään noin puolet miesikäluo-
kasta, 300 000 miestä. Noin 25 prosentille heistä myönne-
tään vapautus terveydellisin perustein. Tällä hetkellä alle yksi 
prosentti käy siviilipalveluksen. Silti Venäjällä arviolta vain 10 
prosenttia koko 600 000 miesikäluokasta lopulta käy armei-

Lena Popovan pietarilainen 
yhdistys auttaa aseistakieltäytyjiä 
erityisesti tiedottamalla ja 
neuvomalla netissä eri alustoilla.

Siviiilipalvelus ja 
aseistakieltäytyminen venäjällä

perustiedot jA prosessi

Venäjällä pidetään kutsunnat kaksi kertaa vuodessa, keväällä 
ja syksyllä. Siviilipalvelukseen haluavan tulee jättää hakemus 
puoli vuotta ennen kutsuntoja. Hakemuksessa tulee perustel-
la vakaumuksensa. Lopulta vakaumuksentutkintalautakunta 
päättää hakemuksen hyväksymisestä. Käytännössä kaikki ha-
kemukset hyväksytään, viime vuonna läpäisyprosentti oli 99.

Eräs Venäjän siviilipalvelusjärjestelmän suurimmista epäkoh-
dista liittyy sivarihakemuksen jättämisen aikarajaan. Todelli-
suudessa siviilipalvelusvaihtoehdosta tiedottaminen viran-
omaisten taholta on yhtä heikkoa kuin Suomessa. Kukaan ei 
tiedä, montako hakemusta jätetään tutkimatta sen vuoksi, 
että hakemus jätettiin liian myöhään. 

Tässä mielessä tilasto sivarihakemusten hyväksymisprosen-
tista ei kerro totuutta siviilipalvelukseen haluavien määrästä. 
Venäjällä ei myöskään ole mahdollisuutta siirtyä kesken ar-
meijapalveluksen sivariin, kuten Suomessa.
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jan. Terveyden perusteella vapautettujen ja siviilipalveluk-
seen hyväksyttyjen jälkeen ylijäämä pakoilee palvelusta elä-
en viranomaisten ulottumattomissa. 27 vuotta täytettyään 
henkilöä ei enää voida kutsua palvelukseen. 

rAhAllA sAA jA metrollA pääsee – kAsArmille

Venäjällä kaikki on mahdollista: viralliset vapautuspaperit ter-
veyden perusteella tai dokumentin, joka todistaa henkilön jo 
suorittaneen armeijan tai siviilipalveluksen voi hankkia hel-
posti, jos on varaa. Pietarissa sopivan dokumentin hinta vas-
taa tällä hetkellä 4-5 kuukauden keskipalkkaa.

Harva oikeasti haluaa armeijaan. Venäjä sotii jatkuvasti Tset-
seniassa, Ukrainassa ja Lähi-idässä. Myös varusmiehiä lähete-
tään rintamalle. Armeijan käyvästä ikäluokan kymmenyksestä 
valtaosa on kotoisin Venäjän laajalta maaseudulta. 

Yhä väheneviä uramahdollisuuksia tarjoavassa periferiassa 
armeija näyttää monessa tapauksessa nuoren silmin mah-
dollisuudelta saavuttaa jotakin. Kaupungista kotoisin olevista 
nuorista sitävastoin hyvin harva näkee asepalveluksessa mi-
tään positiivista. 

”Venäjä on hyvin militarisoitunut yhteiskunta, jossa monien julki-
shallinnon ammattien pätevyysvaatimukset sisältävät oletuksen 
armeijapalvelun suorittamisesta”, muistuttaa Arseny Lenisov.

Armeija on vastannut korkeaan käpykaartilaisprosenttiin ot-
tamalla kutsuntaikäisiä miehiä sattumanvaraisesti kiinni muun 
muassa Pietarissa metroasemilla. Jos paperit eivät ole olleet 
kunnossa, on henkilö viety siltä seisomalta armeijan parak-
keihin aloittamaan palveluksensa. Käytäntö ei kuitenkaan ole 
laillinen, sillä ketään ei voida pakottaa armeijaan ilman palve-
luskelpoisuuden tutkimista. Moni ei kuitenkaan tunne oikeuk-
siaan tai uskalla niitä vaatia kapiaisten auktoriteetin vuoksi.

siviilipAlveluksen pArAnnusehdotuksiA

Venäjän siviilipalvelusjärjestelmä on kehittynyt huomatta-
vasti 15 vuodessa parempaan suuntaan. Järjestelmässä silti 
on useita ongelmakohtia, joihin järjestöt kiinnittävät huomi-
ota. Samantapaisia ongelmia on löytynyt ja vaatimuksia nii-
den korjaamiseksi on esitetty Euroopan muissa maissa, jois-
sa asevelvollisuutta ja sivarijärjestelmää vielä pidetään yllä.

Tällä hetkellä sivarit määrätään lähes poikkeuksetta palvele-
maan kotipaikkansa ulkopuolella. Kyseessä on lakiin kirjattu pe-
riaate. Suomessa vastaavaa toteutettiin vielä 1980-luvulla. Jo 
mainittu puolen vuoden aikaraja sivarihakemuksen jättämisel-
le on järjestöjen mukaan yksi ongelmallisimmista säännöksistä. 
Sivarityötehtäviä ei myöskään voi tällä hetkellä valita. Samoin 
hiertää se, että armeijapalveluksen jo aloittanut ei voi siirtyä si-
variin. Myöskään palkkatasosta ei ole riittävästi säädelty laissa.

Pietarilaisen aseistakieltäytyjäyhdistyksen aktiivi Lena Po-
povka vastaa kysyttäessä asevelvollisuuden tulevaisuudes-
ta: ”Asevelvollisuusjestelmän olemassololle on vain yksi syy: 
perinne. Mitään taloudellisia perusteita ylläpitää pakkojärjes-
telmää ei ole, järjestelmä on yksinkertaisesti täysin hyödytön. 
Ajattelen, että mitä enemmän nuoria menee siviilipalveluk-
seen, sitä nopeammin pääsemme eroon asevelvollisuudesta.”

JUSSI HERMAJA

Siviilipalveluksen puolesta. 
 
 
 
Meillä on oikeus! 
Olla kuuntelematta armeijaa.

pRopagandaa 
pietaRista  
ympäRi maan 
Lena Popovka työskentelee vapaaehtoisena Pietarilaises-
sa yhdistyksessä joka auttaa kutsuntaikäisiä nuoria kieltäyty-
mään asepalveluksesta. 

Popovka on viisikymppinen rempseä nainen, joka aloitti 
aseistakieltäytyjien avustajana sen jälkeen, kun hänen oma 
poikansa oli joutumassa armeijaan. Lena ei halunnut poikan-
sa menevän armeijaan, sillä häntä pelotti. Armeijassa alokkai-
ta kohdellaan hänen mukaansa huonosti. Simputus on yleis-
tä. Alokkaat kohtaavat myös valitettavan usein suoranaista 
väkivaltaa. 

Lena onnistui lopulta hankkimaan pojalleen vapautuspape-
rit terveyden perusteella. Kokemuksen myötä hän halusi ryh-
tyä auttamaan muita samassa tilanteessa olevia nuoria. Nyt 
Lenan ryhmä auttaa aseistakieltäytyjiä kieltäytymisprosessin 
eri vaiheissa yhteistyössä Sotilaiden äidit -järjestön kanssa. 

Tyypillisesti nuoret tarvitsevat apua sivarihakemuksen täyttä-
misessä, vakaumuksentutkintalautakunnan kuulusteluun val-
mistautumisessa, oikeudenkäynneissä ja muissa siviilipalve-
lukseen hakeutumiseen tai vapautuksen hankkimiseen liitty-
vissä käytännön asioissa. Siviilipalvelukseen hakeutumiseen 
liittyvä byrokratia on moniselkoista ja säännöt ovat tiukat: jos 
vaikkapa sivarihakemus myöhästyy, mahdollisuuden hakeu-
tua sivilipalvelukseen voi menettää lopullisesti.

Lenan ryhmällä on oma aseistakieltäytymiseen keskittyvä leh-
ti, joka ilmestyy jäsenille painetussa muodossa. Suurin osa 
neuvonta- ja tiedotustyöstä tapahtuu kuitenkin internetin vä-
lityksellä. Ryhmällä on oma Youtube -kanava ja kysymyksiin 
vastataan Skypen välityksellä sekä online-chatissa.

JUSSI HERMAJA
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Suomen kansalaisten turvallisuudesta huolehtivat hallitus, presidentti, armeija, poliisi 
ja lukuisat muut valtion elimet. Näin ainakin väitetään. Turvallisuuteen uhrataan 
joka vuosi miljardeja veroeuroja. Mikä sitten uhkaa suomalaisten turvallisuutta? 

si kun YK:n yleiskokous päätti lokakuussa 123 valtion äänillä 
aloittaa ensi vuonna neuvottelut ydinaseiden kieltämisestä, 
Suomi pidättäytyi äänestyksestä. Suomi tukee ydinasevarus-
telua hankkimalla Pyhäjoen ydinvoimalan Rosatomilta, joka 
on keskeinen osa Venäjän ydinaseteollista kompleksia.

Pahinta on, että virallinen Suomi edistää ydinasevaltojen lä-
hikosketusta, joka voi johtaa ydinsotaan. Ilmavoimien 3.10. 
päivätyn tiedotteen mukaan NATO:n hävittäjät lentävät Suo-
men ilmatilassa viikoittain ainakin vuoden loppuun saakka. 
Aikaisemmin tänä vuonna turvallisuudesta vastaavat ministe-
rit ja virkamiehet päästivät Suomeen USA:n F-15 -hävittäjiä ja 
muuta sotakalustoa. 

Ehkä osittain juuri tämän NATO-jäsenyyttä vastustavaa kan-
salaismielipidettä loukkaavan toiminnan seurauksena Ve-
näjän sotakoneet loukkaavat vähän väliä Suomen ilmatilaa. 
Kahden ydinasevallan koneiden törmäys tai toisen käyttäy-
tymisen väärintulkinta ovat täysin mahdollisia. Tapaus voi-
daan nähdä provokaatioksi, johon reagoidaan uusilla konflik-
tia kiihdyttävillä teoilla. Sotaan johtava kierre on valmis.

F-16 pommikoneen voi ladata ydinpommeilla.

Suomen 
turvAlliSuuSpolitiikkA 

vAArAntAA kAikkien 
SuomAlAiSten hengen

Aivan ilmeisesti suurimmat uhat turvallisuudellemme ovat il-
mastonmuutos ja ydinaseet. Ydinsota tai nykyisten tai tulevi-
en päästöjen laukaisema ilmastokatastrofi voi miljardien mui-
den ihmisten ohessa tappaa kaikki suomalaiset.

Mitä virallinen Suomi tekee näiden keskeisten uhkien torju-
miseksi? Muodollisesti Suomi näyttää tekevän paljonkin il-
mastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kuitenkin tekniset päästö-
leikkaukset tulevat auttamattomasti liian myöhään. 

Vuosikymmenien toimettomuuden seurauksena ilmaston-
muutos on edennyt niin pitkälle, että ainoa kyllin nopeas-
ti tehoava keino on taloudellisen toiminnan supistaminen ja 
siirtyminen kaikkien ihmisarvoa kunnioittavaan kohtuutalou-
teen. Tätä Suomen hallitseva eliitti ei näytä edes harkitse-
van, vaikka jo pelkällä kohtuutaloussuunnitelmalla olisi valta-
va kansainvälinen merkitys.

Ydinsodan torjumisen suhteen tilanne on vielä huonompi: vi-
rallinen Suomi ei edes muodollisesti yritä ehkäistä ydinka-
tastrofia, vaan käytännön toimillaan edistää sitä. Esimerkik-
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Sotakierteen alkamisen todennäköisyyttä lisää se, että län-
nen ja Venäjän välit ovat olleet viime aikoina erittäin jännit-
tyneet. USA:n ja muiden NATO-maiden joukkoja ja aseistus-
ta on siirretty aivan Venäjän ja sen kanssa liittoutuneen Val-
ko-Venäjän rajoille Baltian maihin ja Puolaan. Lisää on tulos-
sa: lokakuun lopulla NATO ilmoitti sijoittavansa 4000 soti-
lasta ja raskasta aseistusta Venäjän rajoille tai niiden tuntu-
maan. Marraskuun alussa NATO päätti asettaa hälytysvalmiu-
teen satoja tuhansia sotilaita. Venäjä on vastannut siirtämällä 
omaa aseistustaan lähemmäksi länsirajaansa. 

Myös Euroopan ulkopuolella Venäjän ja Yhdysvaltojen soti-
laallinen yhteenotto on lähellä. USA:n sotilaslähteiden mu-
kaan Venäjän ja USA:n koneet ovat olleet vähällä törmätä toi-
siinsa Syyrian ilmatilassa useita kertoja joka kuukausi.

Tässä sotaan valmistautumista muistuttavassa asetelmassa 
sotilaiden hermot ovat kireällä. Yksikin vastapuolen epäilyt-
tävä liike voi johtaa laukaukseen, joka sytyttää maailmanpa-
lon – kuten Sarajevossa vuonna 1914. 

NATO:n ja Venäjän välinen sota muuttuisi väistämättä enem-
min tai myöhemmin ydinsodaksi. Konfliktin eskaloituminen 
”Harmageddoniksi” on nyt vielä helpompaa kuin aikaisem-
min. Kumpikaan osapuoli ei ole sulkenut pois ydinaseiden 
ensikäytön mahdollisuutta. Ydinaseistukseen kuuluu nykyisin 
myös ”pieniä” ja ”tarkkoja” atomipommeja sisältäviä ohjuk-
sia, jotka ovat laskeneet psykologista kynnystä näiden jouk-
kotuhoaseiden käyttöön. Tätä laskevat myös vastapuolen 
ydinhyökkäyksen torjuntaan tarkoitetut ohjukset, joita on si-
joitettu Romaniaan. 

Ydinsodaksi eskaloitumisen todennäköisyyttä lisää myös se, 
että osa ohjuksista voi kuljettaa sekä tavallisia että ydinpom-
meja. Näin ollen tavanomaisen aseistuksen käyttö voidaan 
erehdyksessä tulkita ydinasehyökkäykseksi, johon vastataan 
ydinasein.

Näistä ja monista muista syistä ydinsodan todennäköisyys on 
useiden asiantuntijoiden mukaan nyt suurempi kuin pahimpi-
na kylmän sodan vuosina. Tämä oli esimerkiksi Yhdysvaltain 
entisen puolustusministerin William Perryn näkemys jo vuo-
si sitten, ja sen jälkeen tilanne on vain pahentunut. Tässä ti-
lanteessa Euroopan valtavirran kyseenalaistamisella ja Suo-
men pysyttelyllä sivussa suurvaltojen aseidenkalistelusta voi-
si olla suuri merkitys.

Vanhan sanonnan mukaan kenraalit valmistautuvat aina edel-
liseen sotaan. Suomen hallitus torjuu ilmastonmuutosta kei-
noilla, joilla oli merkitystä pari vuosikymmentä sitten. Puo-
lustusvoimien ja Maanpuolustuskorkeakoulun laajoilla netti-
sivuilla ei mainita ydinsotaa kertaakaan. Suomi valmistautuu 
käytännössä 70 vuoden takaiseen sotaan ja samalla edistää 
toimillaan ydinsodan syttymistä. Virallinen ”turvallisuuspoli-
tiikka” on erittäin vaarallista..

OLLI TAMMILEHTO

tuRvattomuuden 
tunteen Ruokkimisen 
politiikasta
Kirjailija Raimo Pesonen muistuttaa kirjassaan turvallisuuspoli-
tiikan olevan laaja-alainen käsite. 

Usein turvallisuuspolitiikasta puhuttaessa keskitytään sotilaal-
liseen toimintaan ja liittoumiiin. Turvallisuus on kuitenkin si-
säsyntyistä ja perustuu ihmisen tunteeseen omasta ja valtion 
turvallisuustilanteesta. 

Pesonen nostaa kirjassaan esiin, kuinka turvallisuuspolitiikasta 
käytävä keskustelu on myös sisäpolitiikkaa ja kuinka Suomea 
ollaan määrätietoisesti viemässä NATO:n jäseneksi. Pesonen 
ruotii erityisesti joukkotiedotusvälineiden roolia NATO-jäse-
nyyden ajajana uutisointinäkökulmiensa ja -valintojensa kaut-
ta.

Kirjallaan Pesonen haluaa antaa eväitä turvallisuuspoliittiseen 
keskusteluun Suomessa. Tällä hetkellä ollaan voimakkaasti 
kulkemassa suuntaan, jossa nykyiselle NATO-kumppanuudel-
le ja sen päässä siintävälle täysjäsenyydelle ei esitetä julkisuu-
dessa juuri kriittisiä puheenvuoroja.

Viholliskuvien paluu on nimenomaan taskukirja: lyhyt selkeä 
ja luettava. Kaikkiin turvallisuuspolitiikan kysymyksiin siitä ei  
vastauksia löydy, mutta se laukaisee lukijassaan kriittisen ajat-
telun siemenen. 

Ehkä nyt vihdoin Suomessa päästään keskustelemaan 
NATO:stakin tosiasioihin perustuen.

JUSSI HERMAJA

RAIMO PESONEN: 
Viholliskuvien paluu. Turvallisuuspolitiikan taskukirja.  
Like, 2016. 144 sivua.
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voiko  
täydennySpAlveluS- 
velvolliSuudeStA  
pääStä SAkollA?

• LAKI •

Siviilipalveluslaissa on säädetty armeijan reservistä kieltäyty-
ville velvollisuus suorittaa täydennyspalvelusta. Sen suoritta-
minen takaa vapautuksen sotilaallisista tehtävistä sodan ja 
kriisin oloissa. Entä jos täydennyspalvelusvelvollinen haluaa 
kuitenkin kieltäytyä myös tästä palvelusmuodosta?

Siviilipalveluslaissa täydennyspalvelusta kieltäytymisestä on 
säädetty sakkorangaistus. Rangaistukset lienevät olleet 10-
15 päiväsakon luokkaa.

Reservin totaalikieltäytyjän asemassa on yksi heikkous ase-
velvollisuudesta tai siviilipalveluksesta kieltäytyviin verrattu-
na: suoritettu rangaistus ei lopeta palvelusvelvollisuutta. Hei-
dät on voitu kutsua uudelleen palvelukseen ja näihin aikoihin 
saakka heidät on myös voitu tuomita uuteen rangaistukseen.

Euroopan ihmisoikeussopimus ja Suomen rikoslaki sisältävät 
ne bis in idem -periaatteen: ketään ei saa syyttää eikä tuo-
mita rangaistukseen rikoksesta, josta hänet on lainvoimaises-
ti tuomittu. Silloin voi tulla ratkaistavaksi, onko teon uusiutu-
essa kysymyksessä sama vai eri teko.

Esimerkiksi 1992 alkaneesta totaalikieltäytymisestään Kaj Ra-
ninen sai useita peräkkäisiä rangaistuksia sotilasrikoksista, jo-
kaisesta kieltäytymisistä erikseen. Näin kävi siitä huolimatta, 
että teon vakaumuksellinen motiivi oli muuttumaton. Teot 
myös tapahtuivat ajallisesti lähekkäin ja muodostivat jatku-
mon. 

Kieltäytymiset koskivat kaikkea kulloinkin käskytettyä palve-
lusta ja olivat syytteiden teonkuvauksien mukaan samankal-
taisia. Vasta myöhemmin säädettiin asevelvollisuudesta kiel-
täytymisestä vastaavia tapauksia ajatellen.

Siviilipalveluslain ja asevelvollisuuslain rangaistussäännöksis-
sä asia on nyt ratkaistu niin, että toista samanlaista rikosta ei 
edes voi tehdä, kun rangaistus on kärsitty. Vapauttavan tuo-
mion saaneet on tähän asti määrätty uudelleen palvelukseen 

ja jos he ovat kieltäytyneet, heitä on rangaistu totaalikieltäy-
tymisestään. Nyt asiantilaan on kuitenkin tullut muutos.

Korkein oikeus sovelsi ratkaisussaan KKO:2015:82 ne bis in 
idem -periaatetta niin, että asevelvollisuudesta kieltäytymi-
sestä vapauttavan tuomion saanutta totaalikieltäytyjää ei voi-
tu rangaista uudesta kieltäytymisestään.

Tapauksessa oli kyse Jehovan todistajasta, joka oli jättänyt 
täyttämättä Jehovan todistajien niin sanottuun vapautuslakiin 
kuuluvan velvollisuuden hakea lykkäystä ja oli siten velvolli-
nen saapumaan varusmiespalvelukseen kutsuttaessa, kuten 
tapahtuikin. Palveluspaikalla hän kieltäytyi suorittamasta ase-
velvollisuutta, mutta ei saanut rangaistusta, koska käräjäoike-
us piti uskottavana että hän oli erehtynyt velvollisuudestaan. 

Kun hän oli saanut asevelvollisuuslain mukaisen uuden pal-
velukseenastumismääräyksen, hän kieltäytyi taas astumasta 
palvelukseen. Käynnistyi oikeusprosessi, joka päättyi tuohon 
mainittuun korkeimman oikeuden ratkaisuun.

Myös reservinkieltäytyjä voi lainvoimaisen sakkotuomion jäl-
keen saada uuden kutsun täydennyspalvelukseen, eikä se rii-
pu siitä, onko rangaistus kärsitty. Korkeimman oikeuden en-
nakkopäätöksenä julkaisemasta ratkaisusta voi kuitenkin pää-
tellä, että täydennyspalvelusvelvollista ei voi rangaista toista-
miseen palveluksesta kieltäytymisen vuoksi.

Reservin totaalikieltäytyjä voi siis korvata palvelusvelvollisuu-
tensa yhdellä sakkorangaistuksella samaan tapaan kuin siviili-
palveluksesta tai asevelvollisuudesta kieltäytyvä ja ikään kuin 
suorittaa palveluksensa loppuun valvontarangaistuksena tai 
vankeutena.

Täydennyspalveluksesta kieltäytymisen hintana ei ole vapaus 
vaan raha ja kriisiajan riski: hänet saatettaisiin liikekannallepa-
notilanteessa kutsua vakaumuksen tutkintaan edellytyksenä 
sotapalveluksesta vapautumiselle. Rajatapauksiakin voi olla.

"Ketään ei saa 
syyttää eikä tuomita 

rangaistukseen 
rikoksesta josta hänet 

on lainvoimaisesti 
tuomittu."



JANNE HERNESNIEMI
NYKYINEN DUUNI: opiston opettaja

SIVIILIPALVELUSPAIKKA: KSL-Opintokeskus

Milloin ja minkä ikäisenä suoritit siviilipalveluksen?
Vuoden 2008 heinäkuusta vuoden 2009 kesäkuun loppuun. 
Olin silloin 27-vuotias. Lykkäsin sivaria aina yliopistosta val-
mistumiseeni asti. 

Kuinka pitkä palvelusaika oli tuolloin?
Tuolloin siviilipalvelusaika kesti tasan vuoden.

Työpaikkasi ja työtehtäväsi palvelusaikana?
Sivaripaikkanani oli KSL-opintokeskus. Työskentelin tiedo-
tus-, toimitus- ja koulutustehtävissä. Käytännössä vastasin 
järjestön verkkotiedotuksesta, avustin julkaisujen ja lehden 
toimituksessa sekä osallistuin koulutusten järjestämiseen. 

Mitä töitä olet tehnyt sivarin jälkeen?
Työllistyin heti palveluksen jälkeen sivaripaikkaan tiedotta-
jaksi! Olin kolme vuotta KSL:ssä tiedottajana ja sitten vuo-
den toimitussihteerinä. Sen jälkeen vaihdoin alaa. Opiskelin 
opettajan pätevyyden. Toimin lukion historianopettajana jon-
kin aikaa, kunnes siirryin JHL-opistoon opettajaksi. Opisto on 
Julkisten ja hyvinvointialojen liiton ylläpitämä opisto ammat-
tiyhdistysaktiiveille. Siinä tehtävässä toimin tälläkin hetkellä. 

Oliko siviilipalveluksesta hyötyä?
Oli hyötyä, koska pääsin jossain määrin koulutustani vastaa-
viin tehtäviin. Työkokemus eittämättä auttoi työllistymisessä. 
Kun on sivarissa, on kuin olisi duunissa, mutta saa vain pas-
kaa palkkaa. Lapinjärven koulutusjakso oli hukkaan heitettyä 
aikaa lukuunottamatta ensiapukortin suorittamista. 

Onko vakaumuksesi säilynyt? Mitä tekisit jos nyt 
joutuisit kutsuntoihin?
Menisin uudestaan sivariin. Vakaumukseni on kehittynyt ja 
muuttunut ajan saatossa, mutta antimilitaristinen näkemys on 
jäänyt. Yhteiskunnallisia ongelmia pystytään vain harvoin rat-
kaisemaan sotilaallisin keinoin. Olennaista ei silti välttämät-
tä ole, minkä palveluksen suorittaa, vaan että pyrkii vaikutta-
maan yhteiskunnan kehitykseen politiikan keinoin.

Mainitse jokin mieleen jäänyt tapahtuma tai sattumus 
siviilipalvelusajalta.
Hain kahteen eri paikkaan työpalveluun, KSL:ään ja Kriitti-
seen korkeakouluun. Molemmat paikat hankin itse eli näis-
sä ei kummassakaan ollut ennestään sivaripaikkaa. Kävin mo-
lemmissa paikoissa haastattelussa, ja kumpainenkin näytti 
vihreää valoa. 

Valitsin näistä Kriittisen korkeakoulun ja ilmoitin KSL:lle, että 
kiitos vaan, mutta löysin mieluisamman palveluspaikan. Pian 
kuitenkin Sivarikeskus ilmoitti, ettei Kriittistä korkeakoulua 
hyväksytäkään uudeksi siviilipalveluspaikaksi, sillä lafkan vä-
häisen henkilöstömäärän takia työntekoani ei pystyttäisi tark-
kailemaan. 

Jouduin sitten ottamaan yhteyttä KSL:ään uudestaan ja tie-
dustelemaan, josko sittenkin ottaisivat minut sivariksi, vaik-
ka ehdin jo kieltäytyä palveluspaikasta. Onneksi siellä oltiin 
suopeita...

JUSSI HERMAJA
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Kuva: Tiia Sainio
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toimintakalenteRi
joulukuu

15.12 .Pax-klubi - nuoret rauhantyössä  
Aseistakieltäytyjäliitto, Sadankomitea ja Kirkon 
Ulkomaanavun Changemaker-verkosto järjestävät 
Pax-klubin Helsingissä Rauhanasemalla torstaina 15.12. 
klo 18 eteenpäin. Ilta alkaa keskustelulla nuorten  
rauhantyöstä - kuulemme nuorten aktiivien ja aktivistien 
kokemuksia ja  näkemyksiä aiheesta. Luvassa myös 
musiikkia. Tapahtuma on ilmainen, ikärajaton ja kaikille 
avoin. Tervetuloa!

17.12. Aseistakieltäytyjäliiton punk-tukikeikka  
Rauhanasemalla lauantaina 17.12.2016. 
Esiintyy Pelkotila, Cockbox, Kovaa Rasvaa, Paratiisi. 
Ovet auki 19. Bändit 19:30-23.Liput 5€.Ei ikärajaa.

tammi-helmikuu 2017
Pysy kartalla – seuraa tulevaa toimintaa  
nettisivuiltamme akl-web.fi sekä facebookissa.

• WANHAT WALITUT •

"Puolustuksemme on heikoilla kantimilla, jos sen 
horjuttamiseen riittää helsinkiläinen hippilauma."
LAPPEENRANNAN UUTISET PääKIRJOITUKSESSA 1.10.2016 
AKL.N KUTSUNTAKAMPANJASTA.

”Reserviläisliitto haluaa naisille velvollisuuden 
osallistua kutsuntoihin.”
OTSIKKO KARJALAISESSA 30.10.2016

”Joulupukki ihmetytti Kokkolan joulunavauksessa 
vilkuttamalla lapsille kuorma-autosta, joka hinasi 
perässään 1. maailmansodan tykkiä.”
YLE 21.11.2016

KOMMENTTI

yksinäisyyttä  
militaRisoimassa
Ylen A-Studion marraskuun lopulla toteuttamassa Yksinäi-
syys-illassa entinen pääministeri Matti Vanhanen esitteli kes-
kustanuorten ehdotusta sekä miehiä että naisia koskevista 
niin sanotuista tulevaisuuskutsunnoista lääkkeenä nuorten ai-
kuisten kokemaan yksinäisyyteen. 

Vastaava idea sisältyi myös keskustapuolueen vaaliohjel-
maan viime vuoden eduskuntavaaleissa, mutta käytännössä 
se ei liene edistymässä tällä vaalikaudella. Antimilitaristissa 
aiheesta on kirjoitettu  numerossa 1/2015. 

Nuorten elämäntilanteen ja koulutusnäkymien läpivalaise-
misen lisäksi tulevaisuuskutsunnoissa olisi keskustanuorten 
mukaan tarkoitus käydä läpi niin sanottuja kansalaispalve-
luksen muotoja. Mitään eri kansalaispalveluksen muotoja ei 
Suomessa kuitenkaan ole eikä kansainvälisten ihmisoikeussi-
toumusten vuoksi voikaan olla. 

Käytännössä idea ei voinekaan tarkoittaa muuta kuin sitä, 
että niin sanotuissa tulevaisuuskutsunnoissa olisi tarkoitus 
markkinoida asevelvollisuuden suorittamista naisille, ellei pe-
räti yrittää laajentaa pakkoa koskemaan myös kaikkia naisia.

Ajatus asevelvollisuuden ja sosiaalisen syrjäytymisen eh-
käisemisen yhteydestä on tietysti Suomessa vanha. Luonteel-
taan se on kuitenkin enemmänkin ideologinen kuin tosiasioi-
hin perustuva. Armeija ja siviilipalvelusviranomaiset ovat toi-
mittaneet jo vuosien ajan etsivälle nuorisotyölle tietoja pal-
veluksesta vapautettavista nuorista miehistä, mutta todelli-
suudessa tällä tavalla tavoitettavien apua todella tarvitsevien 
nuorten määrä on jäänyt vähäiseksi. 

Illan yhteydessä järjestetyssä yleisöäänestyksessä Vanhasen 
esitys jäi niukalle kannatukselle. 

KAJ RANINEN

• MEDIAT •

Tekijä: Niko-Petteri Niva
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nainen ja sota
 
 
ArmeijAn nAiskuvA

”Maallisten naisten osa on kärsiä, pelätä ja itkeä”, toteaa Su-
vi-Anne Siimes avauspuheenvuorossaan Naisten kaupunki 
-tapahtumassa 11.5.2002. Puheen aiheena on naisten asema 
sodassa. Siimeksen mukaan naisille on varattu sodassa uh-
rin osa. Sotauutisoinnissa miehet esitetään sotureina, naiset 
lastensa ja miestensä kuolemaa itkevinä äiteinä ja vaimoina.

Sotilaan vaimon yhteiskunnallinen arvo ja asema määräytyy 
hänen miehensä arvon ja aseman mukaan. Hänen katsotaan 
olevan miehensä apulainen, omista kyvyistään ja työtehtä-
vistään riippumatta. Yhteiskunta ei määrittele sotilaan vai-
moa vain suhteessa tiettyyn mieheen, vaan suhteessa koko-
naiseen vaikutusvaltaiseen instituutioon ja hänet katsotaan 
osaksi laitosta, joka on erityisen perusteellisesti maskuliinis-
ten arvojen läpitunkema. 

SivAri & 
totAAli 
3/2002
Lue koko lehti osoitteessa  

antimilitaristi.fi

Sotilasjohto yrittää myös täyttää miesvoiman tarpeensa tai-
vuttamalla maansa naiset ajattelemaan itseään, ei ainoastaan 
kansakunnan väestön, vaan myös sen sotaväen uusintajina. 
Melkein jokaisessa maassa on sodanjälkeisinä aikoina järjes-
tetty ”isänmaallista äitiyttä” ylistäviä kampanjoita. (..)

viisikymmentä ihAnAA neitsyttä

Miestenkin rooli sodassa on stereotyyppinen. Lähi-Idän kon-
fliktissa ja WTC:iin kohdistuneissa itsemurhaiskuissa mukana 
olleiden miesten motiiveja kuitataan median taholta uskon-
nolla: ”Jokaista muslimisotilasta odottaa taivaassa viisikym-
mentä ihanaa neitsyttä.” 

Mediassa ei huomioida, että islamin suhtautuminen itsemur-
haan on ankaran kielteinen ja, että itsemurhaiskuissa käyte-
tään yhä enemmän naisia. Siimeksen mielestä iskujen kuit-
taaminen taivaallisten neitsyeiden houkutuksella on törkeä-
tä miesten esineellistämistä. Samalla neitsytmyyttiin turvau-
tuminen ei selitä mikä saa naiset uhrautumaan. Naisten koh-
dalla ihanien neitsyeiden houkutus tuntuu absurdilta. (..)

nAisen AsemA vApAutusArmeijAssA

(…) Monet vapautusarmeijan erityispiirteet johtuvat sen luon-
teesta ei-valtiollisena rakennelmana. Vapautusarmeija taiste-
lee valtion instituutiota vastaan ja sellaisena se tarvitsee sekä 
uskomusjärjestelmän että hallintokäytännön, jotka kykenevät 
ottamaan huomattavia riskejä. Armeijan täytyy olla hallinnol-
lisesti hajautettu, että se voi toimia joustavasti ja näin korva-
ta näille joukoille tyypillisen raskaan aseistuksen puutteen. 

Tällaisissa olosuhteissa vapautusarmeijat ovat taipuvaisia ot-
tamaan huomioon naisten välittömät tarpeet, eivätkä ne pidä 
kovinkaan itsepäisesti kiinni sukupuoleen kytkeytyvästä erot-
telusta. Tällöin näyttää avautuvan mahdollisuuksia poistaa 
sukupuoleen perustuva työnjako ja naisten tarpeiden vähät-
tely, joka on leimallinen piirre valtioiden asevoimissa. 

Monesti tasa-arvo on kuitenkin näennäistasa-arvoa josta luo-
vutaan heti kun se ei enää palvele armeijan tarkoituksia. Jos 
lähtökohtana on, että mies nähdään normina jonka tasolle 
naisen on noustava ollakseen tasa-arvoinen, kyse ei ole to-
dellisesta tasa-arvoisuudesta. Oikea tasa-arvo merkitsee yh-
täläisten oikeuksien saamista molemmille sukupuolille.

(..) Jotkut tasa-arvon kannattajiksi itsensä mieltävät olettavat, 
että naisten aseman parantaminen sotalaitoksen sisällä olisi 
tie naisten aseman parantamiseen koko yhteiskunnassa. Ta-
sa-arvoiseen yhteiskuntajärjestelmään jo itsessään epätasa-
arvoinen, tiukasti hierarkkiseen järjestelmään perustuva, so-
talaitos ei kuitenkaan sovi.

Siimeksen johtopäätös on, että jos naiset tarttuvat aseisiin, 
väkivallan määrä vain lisääntyy. ”Kun naiset tu-levat mukaan 
konfliktiin, tuhon määrä lisääntyy, mutta tasa-arvo ei.” Sen si-
jaan, että naisista lähdetään tekemään miesten kaltaisia so-
tasankareita ja naismarttyyreja pitäisi pohtia mitä naiset voi-
vat tehdä rauhan eteen. Tämä toimisi todellisena pohjana 
myös tasa-arvon rakentamiselle. ”Taivaallisista neitsyeistä ei 
ole rauhanrakentajiksi, mutta maallisista naisista voisi olla.”

JESSICA SUNI




