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Joko taas? Antimilitaristin 1/2021 teemana on Feminismi.
Vastahan reilu neljä vuotta sitten julkaistun numeron tee-
mana oli Sukupuoli. Kylläpä me jaksamme jauhaa.

Totta puhuen luultavasti kovin moni vannoutunutkaan
Antimilitaristi-lehden lukija muistaa edes viime vuoden nu-
meroiden teemoja, mutta tätä numeroa päätoimittaessani
kaivoin kuitenkin esiin numeron 4/2016 tarkistaakseni, ett-
emme julkaise nyt täysin päällekkäistä sisältöä sen kanssa, ja
toisaalta katsoakseni nouseeko sitä lukiessa jotain hyödylli-
siä havaintoja seuraavaa lehteä ajatellen.

Ja nousihan sieltä. Hassua kyllä, vain muutama vuosi sit-
ten julkaistu lehti tuntuu joiltain osin hurjan optimistiselta.
Heti pääkirjoituksessa Sivarit on homoja päätoimittaja Jussi
Hermaja ennakoi käsitteen sivari häviämistä historiaan ylei-
sen asevelvollisuusjärjestelmän mukana. Artikkelissa Asevel-
vollisuus ja sukupuoli taas Tuuli Vuori ironisoi: “Jos ihmiset
oppivat yhteisöllisyyttä enää armeijassa, mitä tapahtuu nai-
sille? Eikö naisten tarvitse oppia yhteisöllisyyttä, vai osaavat-
ko he sen jo jotenkin luonnostaan? Samaa voidaan kysyä
niistä miehistä, jotka syystä tai toisesta jäävät varusmiespal-
veluksen ulkopuolelle.”

Takaisin tähän päivään. Asevelvollisuutta ja maanpuo-
lustustahtoa kehittämään on asetettu parlamentaarinen
komitea, jonka tehtävänantoon on naulittu yleisen asevel-
vollisuuden säilyttäminen. Siinä poliitikot ja virkailijat poh-
tivat vakavissaan Antimilitaristissa aikoinaan kieli poskessa
heräteltyjä kysymyksiä: Pitäisikö naisille olla jonkinlainen

pakollinen, maanpuolustusaiheinen palvelus? Pitäisikö pe-
rustaa uusia palvelusluokkia, jotta nyt terveydellisin syin
vapautettavat ryhmät saataisiin palveluksen piiriin? Ja ko-
mitean tehtävänantoineen on asettanut hallitus, jonka ko-
koonpanon helposti kuvittelisi olevan edistyksellisin mah-
dollinen.

Ajat muuttuvat siis vauhdilla, eikä asioiden eteneminen
vaikkapa antimilitarismin tai feminismin näkökulmasta
suotuisaan suuntaan todellakaan ole itsestäänselvyys. Koska
emme voi vain odottaa edistyksen hedelmien putoilemista
kypsinä avoimiin koreihimme, meidän pitää nähdä vaivaa
niihin kurottamiseksi.

P.S. Tätä pääkirjoitusta kirjoittaessani on auki haku Anti-
militaristin seuraavaksi päätoimittajaksi. Kun lehti on ilmes-
tynyt, haku on jo ohi ja uuden päätoimittajan valintaproses-
si jo toivottavasti hyvässä vaiheessa.

Tämä jää siis näillä näkymin viimeiseksi pääkirjoituk-
sekseni Antimilitaristissa. Kauas en ole kuitenkaan menos-
sa, vaan tulen jatkossakin varmasti kirjoittamaan lehteen ja
olemaan muutenkin sen kanssa tekemisissä Aseistakieltäy-
tyjäliiton järjestökoordinaattorin roolissa.

Tässä vaiheessa kuitenkin pohjaton kiitokseni kaikille
lehden lukijoille, tukijoille ja tekijöille viimeisten kolmen
ja puolen vuoden ajalta, yhtään nimeä mainitsematta, mut-
ta useita ajatellen!

Edistys
ei ole
itsestään-
selvyys
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Aseistakieltäytyminen ei
kuulu vain miehille
Aseistakieltäytyjäliitto on luopunut sa-
nan siviilipalvelusmies käytöstä ja käyt-
tää tästedes sukupuolineutraaleja vaih-
toehtoja, kuten siviilipalvelusvelvollinen
tai siviilipalvelustaan suorittava. Vastaa-
vasti varusmies-termin korvaavia suku-
puolineutraaleja sanoja ovat esimer-
kiksi varussotilas ja varushenkilö.

Vaikka Suomen valtio mielivaltai-
sesti määrittelee noin puolet kansa-
laisistaan miehiksi, asevelvollisuus ja
siviilipalvelus eivät koske pelkästään
miehiä, vaan myös muita sukupuolia.
Sukupuolittuneet sanat kumpuavat
vanhentuneesta lainsäädännöstä, joka
vaatii kipeästi muutoksia.

Yksi sukupuolitetun asevelvolli-
suuden ongelma on, ettei se huo-
mioi ei-binäärisiä henkilöitä kuten
muunsukupuolisia, sukupuolettomia
tai intersukupuolisia. Lainsäädän-
töä sovellettaessa kaikkia kohdellaan
henkilötunnuksen määrittelemän

sukupuolimerkinnän perusteella.
Tämä aiheuttaa tasa-arvonäkökulmas-
ta ongelmia paitsi mainituille ei-binää-
risille ryhmille, myös transmiehille ja
transnaisille, jotka saattavat väärän su-
kupuolimerkinnän vuoksi tulla koh-
delluksi väärälle sukupuolelle luodun
lainsäädännön mukaisesti.

Antimilitaristeina näemme, että ke-
tään ei tulisi pakottaa asevelvollisuu-
teen. Vaadimme kuitenkin, että niin
kauan kuin sukupuolitettu asevelvolli-
suus on käytössä, tulee asevelvollisuu-
desta vapauttaa kaikki ihmiset, joiden
sukupuoli ei ole mies. Mitään lääke-
tieteellistä määrittelyä sukupuolesta
ei pidä järjestää, vaan henkilön oman
ilmoituksen asiasta kutsuntojen yhtey-
dessä täytyy riittää.

Aseistakieltäytyjäliitto pahoittelee
siviilipalvelusvelvollisia mahdollisesti
loukkaavaa kirjallista esitysasuaan ai-
kaisemmissa julkaisuissaan, joissa on

käytetty termiä siviilipalvelusmies. Sa-
malla haluamme kiinnittää huomiota
siihen, ettei asevelvollisuuteen liittyvä
sukupuolisyrjintä jää huomiotta. Ase-
velvollisuus koskee edelleen pelkäs-
tään miesoletettuja. Emme kannata
asevelvollisuuden laajentamista suku-
puolineutraaliksi. Kannatamme vapaa-
ehtoista järjestelmää, joka kohtelee
kaikkia samalla tavalla.

KANNANOTTO
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Helsingin hovioikeus on kumonnut
8.1.2021 Itä-Uudenmaan käräjäoikeu-
den antamat tuomiot kolmelle totaa-
likieltäytyjille. Kyse on henkilöistä, jot-
ka olivat saaneet käräjäoikeudessa ker-
taalleen vapauttavat tuomiot siviilipal-
veluksesta kieltäytymisistä. Henkilöt
joutuivat toistamaan kieltäytymisensä
vuonna 2019, jolloin käräjäoikeus tuo-
mitsi heidät vankeusrangaistuksiin.

Aiemmat vapauttavat tuomiot an-
nettiin tilanteessa, jossa totaalikieltäy-
tyjien tuomitseminen nähtiin Jehovan
todistajien suosituimmuuskohteluun
nähden syrjivänä. Siviilipalveluslaki
velvoittaa kutsumaan totaalikieltäyty-
jät uudelleen siviilipalvelukseen, mi-
käli heitä ei tuomita vankeusrangais-
tukseen. Useita kymmeniä totaalikiel-
täytyjiä on joutunut uusimaan kieltäy-
tymisilmoituksensa. 1.4.2019 kumotun
Jehovan todistajat asevelvollisuudesta
vapauttavan lain jälkeen ainakin 19 täl-
laisessa tilanteessa olevaa henkilöä on
tuomittu käräjäoikeudessa vapausran-
gaistuksiin ja heistä valtaosa on valitta-
nut tuomioistaan.

Kyseessä sama teko

Tänään Helsingin hovioikeus totesi,
että henkilöiden siviilipalveluksesta
kieltäytyminen perustui olennaisesti
samoihin tosiseikkoihin kuuluen si-
ten ne bis in idem -oikeusperiaatteen
eli kaksoisrangaistavuuskiellon piiriin.
Hovioikeus katsoi, että tämän vuoksi
aiempi lainvoimainen tuomio on este
uudemman syytteen tutkimiselle ja
päätti näin ollen kumotamyöhemmän
käräjäoikeuden tuomion.

Aseistakieltäytyjäliitto on tyytyväi-
nen hovioikeuden tuomioon ja kat-
soo, että sama kohtelu tulee ulottaa
kaikkiin vastaavassa tilanteessa oleviin
kymmeniin ns. toisen kierroksen to-
taalikieltäytyjiin. Vielä ei ole tietoa siitä
hakeeko syyttäjä valituslupaa korkeim-
masta oikeudesta ja jos hakee, myön-
tääkö korkein oikeus sen. On kuiten-
kin mahdollista, että asian käsittely jat-
kuu edelleen.

Aseistakieltäytyjien
rangaistuksista luovuttava

“Tänään saa olla tyytyväinen, mutta on
muistettava, että Jehovan todistajien
vapautuslain kumoamisen jälkeen ih-
misoikeussopimuksia rikkova totaali-
kieltäytyjien tuomitseminen on jatku-
nut tuttuun tapaan”, Aseistakieltäyty-
jäliiton järjestökoordinaattori Esa No-
resvuo toteaa.

YK:n Ihmisoikeuskomitea käsitte-
lee kansalais- ja poliittisia oikeuksia
koskevan yleissopimuksen toteutumis-
ta Suomessa tarkastelevan seitsemän-
nen määräaikaisraportin maaliskuussa
2021.

“Nuhteita on odotettavissa, sillä ko-
mitean toistuvasti huomauttamille rik-
komuksille siviilipalveluksen rangais-
tuksenomaisuudesta ja totaalikieltäyty-
jien vapausrangaistuksista ei ole tehty
mitään”, Noresvuo toteaa.

T IEDOTE

Voitto hovioikeudessa:
totaalikieltäytyjien tuomiot
kumotaan
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AKL: Totaalikieltäytyjien
oravanpyörä pysäytettävä
Helsingin hovioikeuden 8.1.2021 anta-
mat vapauttavat tuomiot kahteen ker-
taan syytetyille totaalikieltäytyjille ovat
aiheuttamassa erikoisen tilanteen. Si-
viilipalveluslain 79 § määrää siviilipal-
veluskeskuksen määräämään uudel-
leen palvelukseen siviilipalvelusvelvol-
liset, joita vastaan on tehty rikosilmoi-
tus siviilipalveluksesta kieltäytymisestä
tai siviilipalvelusrikoksesta, mutta joita
ei ole tuomittu niistä vankeusrangais-
tuksiin. Asevelvollisuuslaissa vastaava
määräys sisältyy 118 §:ään.

Käytännössä uusi palvelusmäärä-
ys aiheuttaa useille kymmenille totaa-
likieltäytyjille tilanteen, jossa he saa-
vat jatkuvasti uusia palvelusmääräyk-
siä. Mikäli henkilöt kieltäytyvät niistä
edelleen, ei heitä kuitenkaan voida
tuomita useampikertaisen syyttämisen

kieltävän (ne bis in idem) oikeusperiaat-
teen mukaan. Palvelusvelvollisuusiän
loppuun asti jatkuva kierre tuhlaa sekä
kyseisten totaalikieltäytyjien, oikeusjär-
jestelmän että viranomaisten resursse-
ja. Sen tähden Aseistakieltäytyjäliitto
katsoo, että uusi palvelusmääräys on
kumottava sekä siviilipalveluslaista että
asevelvollisuuslaista.

Aseistakieltäytyjäliitto on myös lä-
hestynyt aiheesta parlamentaarista ase-
velvollisuutta kehittävää komiteaa ja
kehottanut ryhtymään toimenpiteisiin
siviilipalveluslakiin ja asevelvollisuusla-
kiin sisältyvän uuden palvelusmääräyk-
sen poistamiseksi. Näin totaalikieltäy-
tyjät myös säästyisivät kummalliselta ja
kohtuuttomalta uusien palvelusmäärä-
ysten, kieltäytymisten ja vapauttavien
oikespäätösten oravanpyörältä.

Kannanotto

Mitä jos miettisit vielä – ja muita
tarinoita vitkuttelusta
4.1.2021 oli vuoden ensimmäinen ar-
meijan palvelukseenastumispäivä.
Syystä tai toisesta monen asepalvelus
vaihtuu kuitenkin matkan varrella si-
viilipalvelukseen. Aina palvelusmuo-
don vaihtaminen ei vain onnistu lain
määräämällä tavalla.

Armeijassa vuonna 2020 aloitta-
nut nykyinen siviilipalvelusvelvollinen
kuvaa kokemuksiaan: "Keskiviikkona
päätin lähteä sivariin. Menin vääpelin
luo, joka pyysi odottamaan. Hän kat-
soi hiihtoa tabletilla. Odotin varmaan-
kin tunnin. Sain laput ja täytin ne
varmaankin kymmeneen minuuttiin.
Vein paperit vääpelille, mutta hän käs-
ki odottaa, koska katsoi hiihtoa. Odo-
tin jälleen lähemmäs tunnin. Tuli syö-
mään lähtö ja kun sieltä pääsin, oli vää-
peli lähtenyt kotiin."

Aseistakieltäytyjäliiton tietoon tulee
usein vastaavia tapauksia, joissa sivariin
kesken asepalveluksen hakevilla on ol-
lut vaikeuksia päästä pois armeijasta.
Siviilipalveluslain (13§) mukaan sivii-
lipalvelushakemus on kuitenkin käsi-
teltävä viipymättä. Mitään vakaumuk-
sentutkintaa ei lain mukaan saa tehdä,
vaan hakukaavakkeessa tehty ilmoitus
vakaumuksen olemassaolosta riittää.
Jos hakemus on oikein täytetty, se pi-
tää hyväksyä automattisesti.

Aseistakieltäytyjäliitto toteuttaa
kampanjaa, jonka tarkoitus on päästä
eroon armeijan vitkuttelusta sivariha-
kemusten käsittelyssä. Liitto on usein
yhteyksissä armeijan eri joukko-osas-
toihin, joissa on ilmennyt vitkuttelua,
ja varmistaa näin että sivarit kotiute-
taan asianmukaisesti. Tarvittaessa liitto

ryhtyy myös muihin toimenpiteisiin,
kuten tekee hallintokanteluja tai tör-
keissä tapauksissa rikosilmoituksia vi-
ranomaisten toiminnasta.
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Jo usean vuoden ajan velloneen totaa-
likieltäytyjien tuomitsemisfarssin eri-
koiset käänteet jatkuvat nyt myös ka-
levalamitan muodossa. 10.2.2021 Itä-
Uudenmaan käräjäoikeus päätti jättää
syytteet tutkimatta kolmelta toistami-
seen siviilipalveluksesta kieltäytymi-
sestä haastetulta totaalikieltäytyjältä.
Oikeus perusteli ratkaisuaan Helsin-
gin hovioikeuden 8.1.2021 antamalla
päätöksellä. Vielä ei tiedetä tullaanko
ennakkotapaus lopulta käsittelemään
korkeimmassa oikeudessa vai jääkö
hovioikeuden päätös pysyväksi. Tänä-
kin ratkaisu antaa kuitenkin syytä toi-
veikkuudelle oikeuden toteutumises-
ta kymmenille syytekierteeseen joutu-
neille totaalikieltäytyjille.

Aseistakieltäytyjäliitto julkaisee lu-
valla yhden oikeuden edessä tänään
olleen totaalikieltäytyjän kieltäytymisil-
moituksen.

Totaali ratkesi runolle, läksi
laulun laaintahan

Keväällä 2018 siviilipalvelusjohtaja
Mikko Reijosen työpöydälle ilmestyi
poikkeava siviilipalveluksesta kieltäyty-
misilmoitus:

“Mitäpä minä sotimaan
eliitin etujen tähden.
Pakkopalveluun kotimaan
vieläkin vähemmän lähden.
Miksi vastoin vakaumusta,
alkais' asepalvelusta?

Miksi mitään korvausta,
omantunnon kuuntelusta?
Vakavia vältön syitä,
uskoon, järkeen perustuen,
omaan, en vaan hyväksytyitä,
syrjinnäksi senkin luen.
Vaka vanha Väinämöinen,
sekä suosittu Jehova;
toisesta jos todistaisin
oikein olisin uskova!”

Ylläoleva kieltäytymisilmoitus syntyi
pian korkeimman tasoisen oikeuspää-
töksen jälkeen, jonka nojalla Jehovan
todistajien vapautuslaki todettiin syr-
jiväksi muita vakaumuksellisia totaali-
kieltäytyjiä kohtaan. Sen nimettömänä
pysyttelevä lähettäjä sai ensin vapaut-
tavan tuomion kuten useat kymmenet
muut vastaavassa tilanteessa olleet to-
taalikieltäytyjät.

Valitettavasti Suomen edellinen
hallitus päätti vastoin ihmisoikeuselin-
ten kehotuksia laajentaa aseistakieltäy-
tyjien rangaistuksia koskemaan myös
Jehovan todistajia. Siviilipalveluslain
kyseenalaisen pykälän nojalla tuomit-
sematta jääneet totaalikieltäytyjät kut-
sutaan uudestaan palvelukseen vastoin
kahdenkertaisen syyttämisen kieltävää
oikeusperiaatetta.

Viel' on muitaki sanoja,
ongelmoita oppimia

Uusi palvelukseenastumiskutsu kävi

myös nelipolvisen trokeen vetovoi-
maan luottavalle totaalikieltäytyjällem-
me. Siviilipalvelusjohtaja joutui hierai-
semaan silmiään toistamiseen avates-
saan kirjekuoren, josta löytyi Ne bis in
idem -niminen runo:

Laadipa laista piitaten,
Reijonen, rikosilmoitus,
viestiin [päivämäärä] viitaten
kun pätee vanha vakaumus.
Turha tässä toisen kerran,
kahdesti kuuluttaa kanta:
muutosta ei minkään verran,
uus' päiväyksen vaan painanta.

Aseistakieltäytyjäliitto vaatii myös
kaikkien muiden vastaavassa tilantees-
sa olevien totaalikieltäytyjien syytteistä
luopumista, mahdollisesti tuomittujen
vapauttamista ja siviilipalveluslain uut-
ta palvelusmääräystä koskevan pykälän
pikaista kumoamista.

Aseistakieltäytyjiä rankaiseva lain-
säädäntö on ylipäätään laulettava lo-
pullisesti suohon. Sama vaatimus tul-
taneen kuulemaan myös YK:n ihmisoi-
keuskomitean toimesta maaliskuussa,
sen käsitellessä Suomen onnistumista
kansalais- ja poliittisten oikeuksien to-
teuttamisessa.

”Elkätte, imeisen lapset,
sinä ilmoisna ikänä
tehkö syytä syyttömälle,
vikoa viattomalle!
-Väinämöinen

T IEDOTE

Loitsuaminen onnistui – totaali-
kieltäytyjien syytteet suohon
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Siviilipalveluksen kehittäminen
hakoteillä
Aseistakieltäytyjäliitto on järkyttynyt
parlamentaarisen asevelvollisuusko-
mitean jäsenten julkisuudessa esittä-
mistä näkemyksistä liittyen siviilipal-
veluksen tulevaisuuteen. Useat mediat
uutisoivat 26.1.2021 komitean varapu-
heenjohtaja Joonas Köntän (kesk) eh-
dotuksen siviilipalveluksen uudistami-
sesta sotilaallisen maanpuolustuksen
tarpeiden lähtökohdasta käsin. Könttä
ehdotti siviilipalveluspaikkojen vähen-
tämistä ja siirtymistä hänen mielestään
yhteiskunnan kannalta keskeisiin teh-
täviin, joista esimerkkeinä hän toi esiin
palo- ja pelastustoimen, ensihoidon,
logistiikan, öljyntorjunnan, väestöhal-
linnan ja jopa puolustusvoimien tuki-
tehtävät. Paremmin kokonaisturvalli-
suutta ja kriisivarautumista palvelevaa
sivaria ovat viimeisen viikon aikana jul-
kisuudessa eri yhteyksissä kaipailleet
myös ainakin komitean puheenjohtaja
Ilkka Kanerva (kok) sekä jäsenet Jari
Ronkainen (ps) ja Hanna Holopainen
(vihr).

Köntän ehdotus osoittaa ymmär-
tämättömyyttä siviilipalveluksen tar-
koituksesta toimia vakaumuksellisil-
le aseistakieltäytyjille sopivana pal-
velusmuotona. Itsestään selvää pi-
täisi olla, ettei sivareita voi määrätä

puolustusvoimien tukitehtäviin. Myös
sinänsä siviililuonteinen kriisivarautu-
mista tukeva palvelus on monien aseis-
takieltäytyjien vakaumuksen kannalta
ongelmallinen, jos se on suunniteltu
hyödynnettäväksi myös sotilaallisen
kriisin oloissa.

Lisäksi julkisuudessa kuullut kehi-
tysideat paljastavat, etteivät komite-
an kansanedustajat ole perillä asiasta
viimeisen 15 vuoden aikana tehdyistä
useista selvityksistä. Selvitystyötä siviili-
palveluksen mahdollistamisesta nykyis-
tä paremmin kokonaisturvallisuuden
kannalta hyödyllisemmällä tavalla on
tehty jo 2006-2007 ja 2010-2011, vailla
tuloksia. Viimeisimmäksi siviilipalve-
luslain muutostarpeita selvittävä työ-
ryhmä totesi vuonna 2017, että sivii-
lipalvelusvelvolliset voivat jo nykyisin
suorittaa työpalvelun kokonaisturvalli-
suutta hyödyttävissä tehtävissä. Työryh-
mä katsoi myös, että siviilipalvelusvel-
vollisia koskevat erilliset virka-apusään-
nökset eivät ole tarkoituksenmukaisia,
koska siviilipalveluslaki mahdollista
palveluspaikan lyhytaikaisen siirron,
jos tällaiselle havaitaan tarvetta.

Vuonna 2019 taas poikkihallinnol-
linen kokonaisturvallisuuselin Turval-
lisuuskomitea teetti selvityksen myös

koko ikäluokalle suunnatusta, asepal-
velukselle vaihtoehtoisesta kansalais-
palveluksesta, jota myös monet ase-
velvollisuuskomitean jäsenet ovat jul-
kisuudessa kannattaneet. Tällaiselle-
kaan kriisikestävyyttä tukevalle uudelle
palvelusmuodolle ei juuri löytynyt vi-
ranomaistarvetta eikä oikein resursse-
jakaan.

Komitean valtioneuvostolta saa-
maan tehtävänantoon kuuluu kyllä sel-
vittää muun muassa siviilipalveluksen
hyödyntämistä kokonaisturvallisuuden
toimintamallin tarpeisiin sekä kansa-
laispalvelusmallin toteuttamismahdol-
lisuuksia. Valitettavasti tämän tehtä-
vänannon varjolla komitea näyttää nyt
vain pyörittelevän omassa pienessä pii-
rissään vanhoja, jo totetuttamiskelvot-
tomaksi todettuja tai suorastaan kuol-
leina syntyneitä ideoita.

Aseistakieltäytyjäliitto näkee, että
siviilipalveluksessa olisi tarpeettoman
kokonaisturvallisuuskaavailun sijaan
oikeaakin kehitettävää, kuten puuttu-
minen kansainvälisten ihmisoikeus-
elinten arvostelemaan rangaistuksen-
omaiseen kestoon. Lisäksi palvelus-
velvollisuuden tarpeettoman laajenta-
misen sijaan komitean tulisi etsiä tasa-
arvo-ongelmiin nykyaikaan sopivaa rat-
kaisua vapaaehtoisuuden lisäämisestä.
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Äärioikeistolaiset hyökkäsivät rau-
hanaktivistin kimppuun Ukrainassa

Joukko äärioikeistolaisia mielen-
osoittajia hyökkäsi tunnetun aseista-
kieltäytyjän ja rauhanaktivistin Ruslan
Kotsaban kimppuun perjantaina 22.1.
Hyökkäys tapahtui lähellä Kolomyi-
an kaupungin käräjäoikeustaloa, jossa
tämä oli samana päivänä syytettynä ar-
meijan liikekannallepanoa arvostelleen
videon julkaisemisesta vuonna 2015.

Käräjäoikeustalolle autolla saapu-
nutta Kotsabaa odotti vastassa häntä
vastustava kansallismielinen mielen-
osoitus ja poliisivartio. Kun Kotsa-
ba nousi autosta, mielenosoitukseen
osallistunut tuntematon henkilö suih-
kutti häntä vaahtosammuttimella. Sa-
malla muut mielenosoittajat huusivat
sellaisia iskulauseita kuin: "Kuolema

vihollisille!" ja: "Ukraina ennen kaikkea!"
Oikeudenkäynnin jälkeen Kotsaba

palasi autolle poistuakseen paikalta.
Poliisin läsnäolosta huolimatta mie-
lenosoittajat ympäröivät auton pyrki-
en Kotsaban kimppuun ja onnistuivat
muun muassa potkimaan autoa.

Ukrainan pasifistiliike UPM ja Eu-
roopan aseistakieltäytyjien yhteistyö-
järjestö EBCO ovat tuominneet Kot-
sabaan kohdistuneen hyökkäyksen.
UPM pitää siihen syypäinä vihaa ja vä-
kivaltaa lietsovia tahoja. Järjestön pää-
sihteeri Yurii Sheliazhenko kertoo Kot-
saban olevan järkyttynyt, mutta säästy-
neen onneksi vakavilta vammoilta.

Virallisesti Kotsabaa syytetään
oikeudessa "maanpetoksesta” ja

“armeijan laillisten toimien estämises-
tä”. Oikeudenkäynnissä kuultiin hyök-
käyksen tapahtumapäivänä kymmentä
syyttäjän kutsumaa todistajaa. Uutista
kirjoitettaessa voimassa olleen tiedon
mukaan jutun käsittelyn oli tarkoitus
jatkua 18.3.2021.

Kansainvälinen solidaarisuuskam-
panja on vaatinut Kotsabaa vastaan
nostettujen syytteidän hylkäämistä. Per-
jantaina 22.1. Saksassa rauhanjärjes-
töt DFG-VK ja Connection e.V. järjesti-
vät omia mielenosoituksiaan Ukrainan
suurlähetystön ja konsulaatin edessä
Berliinissä ja Mainzissa. Mielenosoituk-
sissa nähtiin esimerkiksi sellaisia isku-
lauseita kuin "Vapaus Ruslan Kotsabal-
le!" ja "Armeijan kritisointi ei ole rikos!"

Euroopan aseistakieltäytyjien yh-
teistyöjärjestö EBCO julkaisi 16.2.
vuosiraporttinsa aseistakieltäytymisoi-
keuden toteutumisesta Euroopassa.
EBCO:n mukaan Eurooppa ei ollut

EBCO: Eurooppa ei ole turva-
paikka aseistakieltäytyjille

vuonna 2020 turvallinen aseistakiel-
täytyjille useissa Euroopan neuvoston
jäsenvaltioissa.

"Aseistakieltäytyjät joutuivat
kohtaamaan syytteitä, pidätyksiä,

sotilasoikeudenkäyntejä, vankeutta,
sakkoja, vaientamista, hyökkäyksiä,
tappouhkauksia ja syrjintää. Valtioi-
den joukossa ovat Turkki, eli ainoa
neuvoston jäsenvaltio, joka ei ole tun-
nustanut aseistakieltäytymisoikeutta,
samoin Turkin miehittämä Pohjois-
Kypros, Azerbaidžan, jossa ei ole sivii-
lipalveluslakia, Armenia, Venäjä, Uk-
raina ja Kreikka”, EBCO:n puheen-
johtaja Alexia Tsouni kertoo järjestön
lehdistötiedotteessa.

EBCO arvostelee tiedotteessaan
muun muassa turvapaikkaoikeuden
eväämistä asevelvollisuutta paenneil-
ta aseistakieltäytyjiltä sekä “huoles-
tuttavan monissa” Euroopan maissa
jatkuvaa ja lasten oikeuksia sopimuk-
sen vastaista alaikäisten värväämistä
armeijaan. Myös Suomen asevelvol-
lisuusjärjestelmään sisältyvät aseista-
kieltäytymisen ihmisoikeusongelmat
mainitaan raportissa.
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Jean Van Lierde (1926-2006, belgialainen
aseistakieltäytyjä ja EBCO:n ensimmäinen
johtohenkilö
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Aktivistit blokkasivat Saudi-Arabiaan
lähdössä olleen asekuljetuksen
Kanadassa

Rauhanjärjestöt World BEYOND
War and Labour Against the Arms Tra-
de ilmoittivat 25.1. estäneensä Pad-
dock Transport International -kulje-
tusyhtiön kuorma-autojen liikennettä
Hamiltonin alueella Kanadassa. Yhtiö
vie Kanadassa valmistettuja kevyesti
panssaroituja ajoneuvoja Saudi-Arabi-
aan.

Aktivistit vaativat Paddockia lopet-
tamaan osallisuutensa Saudi-Arabian
johtamassa Jemenin sodassa, jossa on
kuollut lähes neljännesmiljoona ihmis-
tä, ja kehottavat Kanadan hallitusta lo-
pettamaan aseviennin Saudi-Arabiaan.
"Mielenosoitus on osa Jemenin sotaa
vastustavaa maailmanlaajuista toimin-
tapäivää, johon osallistuu yli 300 orga-
nisaatiota 17 maassa", kertoo Rachel
SmallWorld BEYOND War -järjestöstä.
"Ihmiset kaikkialla Kanadassa vaativat
liittohallitusta lopettamaan välittömäs-
ti asekaupan Saudi-Arabian kanssa ja
laajentamaan humanitaarista apua Je-
menin kansalaisille."

Järjestöt kertovat tiedotteessaan,

että Jemenissä on edelleen käynnissä
YK:n mukaan maailman pahin huma-
nitaarinen kriisi. Yli 4 miljoonaa ihmis-
tä on joutunut siirtymään sodan takia,
ja 80% väestöstä, mukaan lukien 12,2
miljoonaa lasta, tarvitsee kipeästi hu-
manitaarista apua. Koronapandemia
on syventänyt kriisiä entisestään. Jär-
jestöt pitävät kriisiä seurauksena län-
simaiden tukemasta, Saudi-Arabian
johtamasta sodasta, joka on jatkunut
Jemenissä maaliskuusta 2015 lähtien.

Huolimatta maailmanlaajuisesta
pandemiasta ja Yhdistyneiden Kansa-
kuntien tulitauon vaatimuksista Kana-
da on edelleen vienyt aseita Saudi-Ara-
biaan. Korona-pandemian alusta lähti-
en Kanada on vienyt yli 750 miljoonan
dollarin arvosta aseita Saudi-Arabiaan,
mikä on osa maiden välistä 15 miljar-
din dollarin arvosita asekauppasopi-
musta.

"Useimmat kanadalaiset eivät ym-
märrä, että täällä valmistetut aseet
ruokkivat edelleen sotaa, joka on joh-
tanut satojen tuhansien ihmisten kuo-
lemaan", kertoo Brockin yliopiston
professori ja Labour Against Arms Tra-
de -järjestön jäsen Simon Black. "Maat,

kuten Saksa, Suomi, Alankomaat,
Tanska ja Ruotsi ovat kaikki peruutta-
neet asekauppasopimukset Saudi-Ara-
bian kanssa. Ei ole mitään syytä, miksi
Kanada ei voi tehdä samaa ja auttaa lo-
pettamaan tämän sodan."

Suomi ilmoitti marraskuussa 2018,
ettei Arabiemiirikuntiin tai Saudi-Ara-
biaan myönnetä enää uusia asevienti-
lupia, sillä kumpikin maa on mukana
Jemeniä pommittavassa liittoumassa.
Suomi on kuitenkin senkin jälkeen jat-
kanut armeijan ajoneuvojen varaosien
vientiä Arabiemiirikuntiin.

Sekä Suomi että Kanada ovat ra-
tifioineet kansainvälistä asekauppaa
säätelevän ATT-sopimuksen. Se vaatii
valtioita arvioimaan aseiden vientiä ja
määrittämään, onko olemassa riski,
että niitä voitaisiin käyttää kansainväli-
sen humanitaarisen oikeuden tai kan-
sainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön
vakavien rikkomisen toteuttamiseen
tai helpottamiseen. Sopimus kieltää
myös aseiden viennin maihin, joissa on
"huomattava riski", että ne heikentäisi-
vät rauhaa ja turvallisuutta.
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Oppositioääniä "ulkomaisten media-
agenttien" listalle Venäjällä

“Tämä viesti on ulkomaalaisen agen-
tin roolissa toimivan henkilön luoma
ja/tai jakama.”

Näillä sanoilla alkavat nykyään vii-
den “ulkomaiseksi media-agentiksi”
luokitellun venäläisen toimittajan ja
kansalaisaktivistin päivitykset sosiaali-
sessa mediassa. Mikäli sisältövaroitus
puuttuu minkä tahansa heidänkirjoit-
tamansa viestin alusta, voi heitä odot-
taa jopa kahden vuoden vankeusran-
gaistus, mikäli maaliskuussa käsiteltä-
vä lakimuutos menee läpi.

Taiteilija-aktivisti Daria Apak-
honchic, ihmisoikeusaktivisti Lev
Ponomaryov sekä toimittajat Denis
Kamalyagin, Ljudmila Savitskaja ja
Sergei Markelov ovat ensimmäiset,
jotka Venäjän oikeusministeriö lisä-
si ulkomaisten agenttimedioiden lis-
taan. Aiemmin “ulkomaiseksi agen-
tiksi” saattoi päätyä järjestö, joka saa
rahoitusta ulkomailta tai osittain ulko-
mailta. Vuodenvaihteessa voimaan as-
tuneen lakimuutoksen jälkeen tämän

statuksen voi saada myös yksittäinen
ihminen.

“Media-agenttien” joukos-
sa Suomessakin vieraillut
antimilitaristi

Daria Apakhonchic on ammatiltaan
venäjänkielen opettaja, mutta tullut
tunnetuksi myös sodanvastaisena ja
feministisenä taiteilijana, jonka teok-
sia on ollut esillämyös Suomessa.Hän
oli yksi vuosina 2017-2019 Suomessa
järjestettyjen Baltic Glory -rauhanhar-
joitusten järjestäjistä. Tällä hetkellä
hän työstää satukirjaa UN Women-jär-
jestön projektissa, järjestää näyttelyitä
sekä opettaa venäjää ulkomaisena kie-
lenä.

31.1.2021 poliisi myös tunkeutui
Apakhochicin kotiin. Hän kertoi Face-
bookissa heti tapahtuneen jälkeen po-
liisin kääntäneen kotietsinnässä kaikki
paikat ympäri ja takavarikoineen hä-
nen tietokoneensa ja puhelimensa.

Daria Apakhonchic kuvattuna 100 % CIVIL
-näyttelyssä Loviisassa 2019.

Sotilasopit pakollisiksi Latvian kouluissa
Latvian parlamentti Saeima hyväksyi
joulukuussa 2020 uuden lain, jonka
myötä sotilaallista koulutusta sisältä-
vä maanpuolustuskurssi tulee pakolli-
seksi osaksi maan toisen asteen opin-
tosuunnitelmia. Tammikuuhun 2021
mennessä kurssia oli pilotoitu vapaa-
ehtoisena 69:ssä eri oppilaitoksessa.
Pakollisena oppiaine alkaa kouluissa
lukuvuodesta 2024-2025 alkaen.

Latviassa ei ole toiselle asteelle
ulottuvaa oppivelvollisuutta, mutta
käytännössä lähes kaikki kouluttautu-
vat sille. 140 oppitunnin sisältö ajoit-
tuu toisen asteen kahdelle viimeiselle
lukuvuodelle joiden opiskelijat ovat
Suomen koulujärjestelmän tapaan
useimmiten 16-18 -vuotiaita.

Oppiaineen sisältö on sotilaal-
liseen maanpuolustukseen ja krii-
sinaikaan liittyvien teoreettisten ja

käytännöllisten taitojen opiskelua.
Kurssi koostuu suurimmalta osin tais-
teluharjoittelun, aseiden käytön opet-
telun, armeijatopografian ja jalkaväki-
harjoituksen kaltaisista sotilaallisista
opeista. Lisäksi siihen sisältyy koko-
naisturvallisuuteen kytkeytyviä teemo-
ja kuten kriisiresilienssin, ensiaputai-
tojen, kyberturvallisuuden sekä kansa-
laistoiminnan opetusta.

Latvian puolustusministeriö ker-
too EBCO-järjestön aseistakieltäyty-
misraporttia varten antamassaan tie-
donannossa, että kurssin sisällön laati-
vat yhteistyössä puolustusministeriön
sekä opetus- ja tiedeministeriön alai-
set virastot. Kurssin opettajat tulevat
puolustusministeriön alaisen kadet-
tikeskuksen palkkalistoilta ja heiltä
vaaditaan sekä opettajatutkinnon että
asepalveluksen suorittamista.

Puolustusministeriön mukaan laki
huomioi mahdollisuuden kieltäytyä
oppisisältöihin osallistumisesta vakau-
muksen takia: ”Opettajien on ilman
seuraamuksia mukautettava sisältöä
ja tarjottava vaihtoehtoisia opiskelu-
aiheita niille oppilaille, jotka eivät voi
uskonnollisen tai filosofisen vakau-
muksensa tai muun pakottavan syyn
takia osallistua joihinkin kurssin toi-
mintoihin.”

Ministeriö väittää koulutuksen ole-
van linjassa lapsen oikeuksien sopi-
muksen kanssa. Se vetoaa siihen, että
kurssin suorittaminen ei johda vel-
vollisuuksiin maan asevoimissa. Lap-
sen oikeuksien sopimus kieltää alle
18-vuotiaiden pakkovärväämisen ar-
meijaan.

Lakiuudistuksen näky-
vimmäksi kriitikoksi on
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Mielipidemittaus: Tappajarobottien
vastustus on vahvaa
28:ssa maassa vuonna 2020 tehdyn
mielipidemittauksen mukaan yli kol-
me viidestä ihmisestä (62%) vastustaa
sellaisten asejärjestelmien kehittämis-
tä, jotka voisivat valita kohteensa ja
hyökätä ilman ihmisen ohjausta, ker-
too kansainvälisen Campaign to Stop
Killer Robots -kampanjan Suomen
verkosto tiedotteessaan. Vankinta vas-
tustus oli Ruotsissa (76%), Turkissa
(73%) ja Unkarissa (70%). Suomi ei
kuulunut mittauksen piirissä olleiden
maiden joukkoon

Tappajarobottien vastustajat oli-
vat enemmistönä kaikissa ikäryhmis-
sä ja sukupuolesta riippumatta. Kaksi
kolmasosaa (66%) vastustajista kertoi
vahvimmaksi huolenaiheekseen sen,
että autonomiset aseet “ylittäisivät
moraalisen rajan, siksi koneille ei saa

antaa lupaa tappaa.”
Robottiaseiden vastaisen kampan-

jan mukaan mielipidemittauksen tu-
lokset näyttävät, että jopa koronavi-
ruksen ja taloudellisen epävarmuu-
den vallatessa otsikoita vuonna 2020,
julkinen mielipide tappajarobottien
kehittämistä vastaan pysyy tasaisena
ja vahvana. Vastustus tappajarobotte-
ja kohtaan nousi 13:ssa maasta 26:sta
verrattuna vuoden 2018 mittaukseen.
Suurimmat vastustuksen nousut olivat
Brasiliassa 16%, Israelissa 12%, Japa-
nissa 11%, Etelä-Afrikassa 7%, sekä
Australiassa ja Ruotsissa molemmissa
5%.

Mielipidemittaus oli kolmas Ip-
soksen tekemä kysely tappajarobot-
tien vastustuksesta. Ensimmäisessä
mittauksessa vuonna 2017 vain 56%

vastaajista vastusti tappajarobotte-
ja. Vuonna 2020 vastustus nousi 62:n
prosenttiin.

Human Rights Watchin ja robot-
tiaseiden vastaisen verkoston koordi-
naattori Mary Wareham kommentoi
mielipidemittauksen tulosta: “Valtioi-
den on aloitettava neuvottelut, jois-
sa tehdään sopimus merkityksellises-
tä ihmiskontrollista voimankäyttöön.
Julkinen vastustus tappajarobotteja
vastaan on vahvaa, mikä nostaa odo-
tuksia suorasukaiseen poliittiseen toi-
mintaan niiden kieltämiseksi.”

Joulukuussa 2020 toteutetun mie-
lipidemittauksen tilaaja oli kansain-
välinen Campaign to Stop Killer Ro-
bots. Kyselyyn osallistui 19 000 ihmistä
28:sta maasta.

asettunut keskustavasemmistolainen
Progresīvie-puolue, joka on vaatinut
lain palauttamista eduskuntakäsitte-
lyyn. Sen mukaan kurssin sisältö rik-
koisi nykymuodossaan lapsen oikeuk-
sien sopimusta ja Latvian perustus-
lakia. Puolueen mukaan pakollinen
kurssi, jonka pääasiallinen sisältö on
sotilaallinen koulutus on pohjimmil-
taan alaikäisten pakkovärväämistä.

Puolue vetoaa myös UNICEF:n Parii-
sin periaatteisiin, jotka vaativat toimia
alaikäisten suojelemiseksi propagan-
dalta ja värväykseltä kouluympäristös-
sä.

Puolue on kritisoinut lakia myös
puutteellisesta valmistelusta, jossa ei
ole kuultu hyvän hallintotavan mukai-
sesti riittävästi ja keskeisiltä osin kan-
salaisyhteiskuntaa. Lisäksi se kritisoi

oppiaineen sisältöä liian vähäisestä si-
viilipuolustuksen ja kokonaisvaltaisen
turvallisuuskäsityksen huomioimises-
ta.

Vuonna 2017 perustetulla
Progresīvie-puolueella ei ole kansan-
edustajia. Kyseessä ei kuitenkaan ole
pienpuolue, sillä se pitää hallussaan
yli kuudesosaa Riian kaupunginval-
tuuston paikoista.
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Kveekarien YK-toimisto QUNO
(Quaker United Nations Office) on
julkaissut päivitetyn version aseista-
kieltäytymistä koskevia kansainvälisiä
standardeja esittelevästä oppaastaan.
Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) jär-
jestelmään keskittyvässä kirjasessa on
tietoa tavoista, joilla oikeus kieltäytyä
aseista vakaumuksen perusteella on
tunnustettu ja suojattu ihmisoikeusso-
pimusten ja -mekanismien nojalla.

Sekä YK:n ihmisoikeuskomitea
että -neuvosto katsovat aseistakieltäy-
tymisoikeuden perustuvan ajatuksen,
omantunnon ja uskonnon vapauteen,
joka on kirjattu sekä ihmisoikeuksi-
en yleismaailmallisen julistuksen että
kansalais- ja poliittisten oikeuksien so-
pimuksen 18 artiklaan. Tämän lisäksi

Päivitetty opas aseistakieltäytymistä
koskevista kansainvälisistä
standardeista on julkaistu

aseistakieltäytymisoikeus mainitaan
muun muassa Euroopan ihmisoikeus-
sopimuksessa.

Kveekarit ovat 1600-luvulla Eng-
lannissa syntynyt rauhaa ja väkivallat-
tomuutta painottava kristillinen suun-
taus, jonka piirissä on perinteisesti
suhtauduttu kriittisesti armeijaan ja
asepalvelukseen. Nyt julkaistu opas
aseistakieltäytymisoikeudesta on uu-
distettu painos vuonna 2015 julkais-
tusta oppaasta ja kattaa tämän jälkeen
tapahtuneet muutokset kansainväli-
sissä standardeissa. Opas löytyy netis-
tä englanniksi nimellä International
Standards on Conscientious Objecti-
on to Military Service (Revised Editi-
on: 2021).
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Suomi YK:n ihmisoikeuskomitean
luupin alla – aseistakieltäytyjien
oikeudet taas pöydällä
YK:n ihmisoikeuskomitea aloitti

1.3.2021 etäyhteyksin 131. istunton-
sa, jossa se käsittelee muun muassa
Suomen määräaikaisraportin liittyen
kansalais- ja poliittisia oikeuksia kos-
kevaan yleissopimukseen. Istunnon
tarkoitus päättyä ennen tämän lehden
ilmestymistä 26.3.

Aseistakieltäytyjäliitto on ollut
useiden muiden kansalaisjärjestöjen
tavoin aktiivisesti mukana Suomeen
liittyvien asioiden käsittelyssä. Liitto
toimitti komitealle oman lausunton-
sa kansalais- ja poliittisia oikeuksia
koskevan sopimuksen toteutumises-
ta aseistakieltäytymisen osalta. Liiton
edustajat olivat myös mukana komi-
tean kansalaisjärjestöille järjestämissä

kuulemistilaisuuksissa 1. ja 2.3.
Edellisessä Suomea koskevassa

määräaikaisraportissa vuonna 2013
komitea kehotti Suomea laajenta-
maan Jehovan todistajille myönnetyn
erikoiskohtelun koskemaan muitakin
vakaumuksellisia aseistakieltäytyjäryh-
miä. Komitea kiinnitti lausunnossaan
huomiota myös siviilipalveluksen kes-
toon ja vaatii Suomea varmistamaan,
ettei siviilipalvelus ole pituudeltaan
tai muilta ominaisuuksiltaan rangais-
tuksenluonteinen.

“Jehovan todistajien vapautuslain
kohdalla Suomi toimi täysin päin-
vastoin kuin komitea suositteli. Sen
sijaan että laki olisi laajennettu kos-
kemaan muita ryhmiä, se kumottiin

täysin. Komitean huomioimille sivii-
lipalveluksen epäkohdille taas ei ole
tehty mitään kahdeksassa vuodessa.
Puhtaita papereita ei siis varmasti ole
luvassa Suomelle tälläkään kertaa”,
Aseistakieltäytyjäliiton puheenjohta-
ja Lassi Raivonen kommentoi. Aseis-
takieltäytyjäliiton koko lausunto on
luettavissa liiton verkkosivuilla sekä
YK:n ihmisoikeuselinten yhteisestä
julkisesta tietokannasta.

UNHRC
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Siviilipalveluksen epäkohdat perustus-
lakituomioistuimeen Etelä-Koreassa

Parhaillaan siviilipalvelustaan suo-
rittava eteläkorealainen aseistakiel-
täytyjä on laatinut perustuslaillisen
valituksen maan siviilipalvelusjärjes-
telmän epäkohdista. Perustuslakituo-
mioistuimelle 25.1. jätetyn valituksen
mukaan nykyinen siviilipalveluslaki
on rangaistuksenomainen ja loukkaa
omantunnonvapautta sekä perustus-
laissa määriteltyjä oikeuksia onneen ja
yhdenvertaisuuteen. Kyseessä on tiet-
tävästi ensimmäinen siviilipalvelusla-
kia koskeva perustuslaillinen valitus.

Etelä-Koreassa on voimassa mies-
ten yleinen asevelvollisuus, ja asepal-
veluksen pituus on 18–22 kuukautta.
Vakaumuksellisille aseistakieltäytyjil-
le aukeni maassa mahdollisuus sivii-
lipalvelukseen vasta hiljattain kansal-
liskokouksen hyväksyttyä joulukuussa
2019 asiaa säätelevän lain. Siviilipal-
veluslain säätämisen taustalla olivat
korkeimman oikeuden ja perustusla-
kituomioistuimen vuonna 2018 anta-
mat käänteentekevät päätökset, joissa
tunnustettiin aseistakieltäytymioike-
us ajatuksen-, omantunnon ja uskon-
nonvapauden perusteella.

Uuden lain myötä eteläkorea-
laiset aseistakieltäytyjät suorittavat

siviilipalveluksen työskentelemällä
36 kuukautta vankiloissa tai muissa
rangaistuslaitoksissa. Tänä 3 vuoden
ajanjaksona siviilipalvelusvelvolliset
ruokailevat ja majoittuvat palvelus-
paikoissaan, vaikka asuvatkin erillään
vangeista.

Ensimmäinen 63 aseistakieltäyty-
jän ryhmä aloitti siviilipalvelunsa pai-
kallisissa vankiloissa lokakuussa 2020.
Palvelustehtäviin on kuulunut muun
muassa ruoanlaitto, tarjoilu ja kiin-
teistönhoidon avustavat tehtävät. Ko-
rea Times -lehden mukaan perustus-
laillisen valituksen jättänyt henkilö on
Jehovan todistaja, joka aloitti oman
siviilipalveluksensa vankilan työnteki-
jänä vuonna 2020. Lehden mukaan
suurin osa maan aseistakieltäytyjistä
on perinteisesti perustellut kieltäyty-
mistään uskonnollisin syin, mutta al-
kuvuodesta 2021 siviilipalvelukseen
hyväksyttiin myös ensimmäiset ei-us-
konnolliset aseistakieltäytyjät.

Ihmisoikeusasiantuntijat
kritisoivat järjestelmää

Amnesty Internationalin mukaan
Etelä-Korean 36 kuukautta kestävä

siviilipalvelus on maailman pisin, ei-
vätkä järjestelmän ongelmat rajoitu
tähän. Joulukuussa 2019 antamassaan
lausunnossa järjestö huomautti, että
Etelä-Korean siviilipalvelus ei ole ko-
konaan sotilasviranomaisista erillisen
siviilielimen valvonnassa. Lain mu-
kaan siviilipalvelushakemuksen esi-
merkiksi arvioi puolustusministeriön
alainen viranomainen.

Lausunnossa todetaan: “Kansain-
välisen ihmisoikeuslainsäädännön ja
-standardien mukaan valtiot, joilla on
pakollinen asepalvelus, ovat velvolli-
sia tarjoamaan aidosti siviililuonteisen
palvelusvaihtoehdon. Siviilipalveluk-
sen pituuden tulisi olla vastaava ase-
palveluksen kanssa ja perustua koh-
tuullisiin ja objektiivisiin perusteisiin.
Myös aseistakieltäytyjäksi julistautumi-
sen arviointiprosessin ja minka tahan-
sa tästä syystä määrättävän työpalvelun
on oltava siviilivalvonnan alainen.”

YK:n sanan- ja ilmaisunvapauteen
sekä ajatuksen-, omantunnon ja us-
konnonvapauteen perehtyneet asian-
tuntijat esittivät samankaltaisia huo-
lenaiheita Etelä-Korean hallitukselle
marraskuussa 2019.
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Hei kaikki rauhanaatteen kannat-
tajat!

Olen Lassi Raivonen, 27-vuotias
antimilitaristi Turusta ja AKL:n uusi
puheenjohtaja. Oma kiinnostukseni
aseistakieltäytymiseen alkoi jo hyvin
nuorena ja olen kautta koulu-urani
pitänyt NATO-vastaisia esitelmiä ja
puhunut Suomen asevelvollisuusmal-
lin ongelmista.

Siviilipalvelukseni kävin 2017–
2018, ja sitä kautta sain ensikoske-
tukseni AKL:ään. Siviilipalveluksen
jälkeen en löytänyt keinoja purkaa

Aseistakieltäytyjäliiton uuden
puheenjohtajan tervehdys

turhautumistani militarismin kasvuun
ja uskaltauduin viimein AKL:n uusien
iltaan. Samanhenkisyydestä innostu-
neena meninkin seuraavaan kokouk-
seen, ja minulle löytyi paikka hallituk-
sesta sihteerinä. Odotan innolla, että
pääsen tekemään oman osani tässä
tärkeässä yhdistyksessä ja toivon että
yhdessä muiden hallituslaisten kanssa
voimme kehittää Aseistakieltäytyjäliit-
toa entistä parempaan suuntaan.

Näiden sanojen saattelemana toi-
votan kaikille teille antimilitaristeille
ihanaa alkanutta vuotta.
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Aseistakieltäytyjäliiton uusi hallitus
valittiin etäyhteyksin

Aseistakieltäytyjäliiton syyskoko-
us järjestettiin 22.11.2020 kello 14:00
alkaen. Vuosittaisten rutiiniasioiden
kuten toimintasuunnitelman ja ta-
lousarvion hyväksymisen ohella ko-
kouksen asialistalla oli muun mu-
assa sääntömuutoksia. Liiton uusi-
en sääntöjen katsottiin huomioivat
eri aseistakieltäytyjäryhmät entistä

tasapainoisemmin. Lisäksi säännöissä
tuodaan nyt esiin mahdollisuus järjes-
tää esimerkiksi syys- ja kevätkokoukset
kokonaan etäyhteyksin.

Liiton hallitukseen valittiin uusina
Jooa Lindqvist ja Vili Nurmi. Hallituk-
sessa jatkoivat Anniina Heikinheimo,
Matias Kaskiluoto, Meena Lindroos.
Joni Lönngren, Samuel Metsänen,

Jarno Niskanen,Sini Raetpalo,Lassi Rai-
vonen,Nelli Tolonen ja Jyry Virtanen.

Hallituksen järjestäytymiskokouk-
sessa 4.12.2020 hallituksen puheen-
johtajaksi valittiin edellisen hallituk-
sen sihteeri Lassi Raivonen. Edellisen
hallituksen puheenjohtaja Jyry Vir-
tanen siirtyi varapuheenjohtajaksi ja
sihteeriksi valittiin Jooa Lindqvist.

Aseistakieltäytyjille jälleen pitkiä
vankeusrangaistuksia Turkmenistanissa

Vuonna 2021 helmikuun loppuun
mennessä seitsemän aseistakieltäytyjää
on tuomittu vankeuteen Turkmenista-
nissa. Kuusi heistä oli saanut tuomion
jo kertaalleen aiemmin samasta rikko-
muksesta.

Tuomitut ovat saaneet kaksivuotisen
vankeusrangaistuksen. Viisi heistä on
määrätty suorittamaan rangaistuksensa
tiukasti kontrolloidulla työleirillä.

Kaikki alkuvuonna tuomitut ovat

tarjoutuneet suorittamaan siviilipalve-
luksen, mutta Turkmenistan ei sellais-
ta vahtoehtoa tarjoa. Maa on hylännyt
YK:n toistuvat kehotukset ottaa tällai-
nen palvelusmuoto käyttöön.

Viime vuosina tuomitut mukaan
lukien vangittuja aseistakieltäytyjiä on
Turkmenistanissa nyt yhteensä viisi-
toista, kaikki Jehovan todistajia. Nyt
uudelleen vangitut kieltäytyjät ovat 20-
ja 23-vuotiaita.
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T E K S T I J A K U V AT: K I K K A R Y T K Ö N E N

”NA ISET SEKOS IVAT, MEN IKÖ
SE VÄHÄN YL I ? MEN I SE ,
SE E I OLLUT A IVAN HE IDÄN
TAPA ISTAAN” , ALKAA A N U
S I L F V E R B E R G I N K IRJA S INUT
ON NÄHTY ( TEOS 2020 ) . SE ON
HENK I LÖKOHTA INEN ESSEEK IR JA ,
JOLLA MATKUSTAMME
K IRJO ITTAJAN ELOKUVA -
JA TV-SARJAKOKEMUSTEN
ANALYYS I SSA P IKKUTYTÖSTÄ ME
TOO -KAMPANJAN MYRSKY I SSÄ
A IKU I SUUTEEN . M INKÄLA ISET
KUVAT PAALUTT IVAT 1974
SYNTYNEEN TO IM ITTAJA -
K IR JA I L I JAN FEMIN ISM IN
2020 - LUVULLE?

Kirjailija käy läpi laajan kirjon valkokankaalta nähtyjä
teoksia ja niiden tarjoamaa naiskuvaa. Naisten supervoi-
man, puhumisen tietävien ystävien kanssa, lisäksi analyy-
simateriaalina on myös esimerkiksi erään vaatebrändin

bussipysäkkimainokset. Muistan itsekin miten ne alusvaate-
muijat, jotka ilmestyi maisemaan ennen jouluja 90-luvulla,
saivat minut raivoihini. Niihin myös puututtiin, ja se pal-
jaalla naispinnalla, stereotyyppisillä vartaloilla, shokeeraa-
minen julkisessa tilassa taisi loppua ihan siihen.

Elokuvaa katsomalla voi myös
tulla nähdyksi.

Koska kysymys on katsomisesta, siitä kuka katsoo kenen
silmillä, kenet nähdään ja miten, näillä asioilla on suuri
merkitys. Tietynlainen naiskuva ja -olemus elokuvateolli-
suudessa sekä kansi- ja bussipysäkkikuvissa on kirjan mu-
kaan ollut aikoinaan ”niin näkyvää ettei sitä enää huomaa”.
2017 alkanut #metoo avasi keskustelun näistä asioista ja toi-
mitti elokuva-alan naisia hyväksi käyttäneitä, ahdistelevia ja
raiskaavia miehiä vankilaan. ”Elokuvataiteen alalla jos mis-
sä sukupuolten segregaatio on ollut liki täydellinen”. Nais-
ten osa on tekijyyden sijaan ollut ”naisten esittäminen, sen
mukaisesti, miten elokuvantekijät ovat naiset kirjoittaneet
ja nähneet”. Naisten rooli on perinteisesti ollut ”hyvännä-
köinen” (käsikirjoituksissa näin kuvattu), esineellistetty ko-
riste. ”Ruumiit ja kasvot ovat olleet tuotannon jamielihyvän
välineitä”.

HAURAITA
ÖISIIN
LENTOIHIN

HAURA ITA Ö IS I IN LENTO IH IN
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KUKA TOIMI I , KATSOO, KYSELEE?

Seksuaalisen vallankäytön lisäksi metoo toi käsittelyyn
sen ”mitä ylipäänsä tarkoittaa olla nainen ja katseiden koh-
de täällä”. Miten naisen oma katse ja minuus onmuotoutu-
nut esitetyn naisen muotin perusteella.

Vanhemmuuden kautta ymmärtää sen, miten keskeistä
on lapsen tarve, suora pyyntö tulla nähdyksi. ”Todista mi-
ten minä teen, että minä olen. Sano mitä näet, puhu minut
ja kuvaa minut niin, että itsekin ymmärrän”. Elokuvaa kat-
somalla voi myös tulla nähdyksi. Meille kerrotaan ”millai-
nen on oikeasti ihminen ja miten sellaiseksi tullaan”.

Oikeassa elämässä puissa kiipeilevää, raisuja leikkejä
leikkivää tyttöä aletaan rajoittaa. Liikkumistilaa, puhumis-
ta ja vallankin huutamista rajoitetaan. Pojat juoksevat lau-
moissa, lentävät polkupyörällä ET-leffassa, mutta sinun kal-
taisesi ovat ”liian hauraita öisiin lentoihin”. Syy tyttöjen liik-
keiden tarkkailuun ja vapaan liikkumisen rajoittamiseen
on ”seksuaalinen väkivalta, sen mahdollisuus ja idea”. Tyt-
tölapsi, nuori, oppii itse pelkäämään ja tarkkailemaan liik-
keitään.

Laura Mulvey, elokuvateorian tutkija, julkaisi 1975 Sc-
reen-lehdessä artikkelin, jossa hän lanseerasi käsitteen male
gaze, miehinen katse. Näytti, ”miten elokuvat ohjasivat kat-
sojaa samaistumaan miestoimijaan”, mutta ”tarjosivat nais-
hahmot lähinnä nautintoa tuottaviksi katsomisen kohteik-
si, tai fantasioiksi siitä mitä naiset ovat”. Naishahmo, ”ta-
pahtumien motivaatio tai hidaste, mutta ei toimija itse”, on
olennainen siinä, että hän saa miehen toimimaan. Samasta
aiheesta puhuuElina Knihtilä, joka onnimennyt tietyt nais-
roolit ”kyselijä-ämmiksi”.

AINA NÄKYV ILLÄ

Päiväkodin prinssi-prinsessaleikeissä (sukupuoli oli vie-
lä vapaasti valittavissa) kehittynyt ja ET:n avustuksella radi-
kalisoitunut Silfverberg kasvoi feministiksi yliopiston kieli-
tieteen opintojen myötä. Naisröntgensilmillään hän alkoi

HAURA ITA Ö IS I IN LENTO IH IN

laskea, tehdä muistiinpanoja näkemistään sarjoista ja elo-
kuvista. Fiktiivisistä syntyneistä lapsista kaksi 20:stä oli poi-
kia. Nalle Puh -tarinoissa kaikki hahmot olivat poikia, ja sit-
ten oli yksi äiti. Smurffien maailmassa sadan miehen seassa
on yksi Smurfette...

Lapsuuden kuvastossa naiset olivat ”poikkeusyksilöitä tai
sukupuolensa edustajia suhteessa miehiin: äitejä, tyttöystä-
viä, puolisoita”. Poikkeusyksilöiden joukkoonmahtui kaksi,
Peppi Pitkätossu ja Ronja Ryövärintytär. Ruotsalaismiehen
tekemän sukupuolia lehdistössä laskevan botin mukaan
miehiä on edelleen (2020) yli kaksinkertainen määrä nai-
siin verrattuna. Mutta onko se, millaisena, missä roolissa
naiset esitetään sittenkin olennaisempaa?

90-luvun HM:n mainoskuvien langanlaihojen lähes alas-
tomien naisten tarkoitus ”oli saada minut tuntemaan itse-
ni kehnoksi. Jotta innostuisin kuluttamaan”. Naisten toi-
vottu toimeliaisuus kapitalismissa on ”ostan vaatteita, alan
laihduttaa, teen itselleni jotain”. Ysärin topless-baarit ja
kaduille ilmestynyt prostituutio aiheuttivat ulkonäkökom-
mentointia ja hinnoittelua julkisessa tilassa liikkuville nai-
sille. Kohtelu ikäänkuin pakotti oppimaan ottamaan ”aina
ja kaikkialla huomioon se, että oma ruumis on näkyvillä ja
sen kautta vaarassa”, ”että oma haluttavuus sekoittuu aina
hakattavuuteen”.

”Arkinen häirintä myös kertautuu loputtomissa fiktiivi-
sissä narratiiveissa”. Kieslowskin eteerinen, tyhjyyteen tui-
jottava, mystinen nainen, Veronika. Lars von Trierin naisvi-
ha, toistuvat raiskaukset. Abdellatif Kechichen Adelen elämä:
osat 1 ja 2 -elokuva, jonka ”realistista seksikuvausta” ylistet-
tiin. Näyttelijät, joista ohjaaja sanoi ”kuvasimme heitä kuin
maalauksia, niin kuin veistoksia” erityishienoissa valaistuk-
sissa, itse kertoivat ”tunteneensa olonsa hyväksikäytetyiksi
ja nöyryytetyiksi”.

ETANAN SEKS ILELUNA

Muutosta on siis tapahtunut. Ja tapahtuu. Kirjassa on
kuvattu myös muutamia positiivisesti vaikuttaneita kuvia
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ja kuvauksia: muun muassa se, miten yhteisöllinen Dingo-
fanius toimi nuorten tyttöjen seksuaalisuuden ja identitee-
tin rakennusaineena. Frozen-animaation riemastuttava vai-
kutus kirjailijan tyttären sukupolveen, ties kehen.

Eräs kirjailijan ystävä on kehittänyt termin great un-
leching, suuri höllentäminen. Termi liittyy tilanteeseen, jos-
sa varautuu siihen, että elokuva, ”unohtaa sinut ihmisyyden
piiristä” ja ”seksikohtaukset ovat vaivaannuttavia, elokuvan
näkökulma kaltaisiasi vähättelevä, mystifioiva tai vihamie-
linen”. Jos näin ei sitten olekaan, niin lihakset rentoutu-
vat, tekee mieli kumartua vähän eteenpäin. ”Mitäs täällä
tapahtuu?”

Ensimmäisissä Tähtien sota -elokuvissa ”naisilla ei ollut
paikkaa”. ”Leia päätyi kiemurtelemaan kultaisissa bikineis-
sä ketju kaulassa jonkun etanan seksileluna”. Jatkotrilogias-
sa nuori sankari sai pitää vaatteet päällään, naishahmot pu-
huvat toisilleen. Ohjaaja Selma Vilhunen oli itkenyt ilosta
tässä puhekohtauksessa ja kommentoi: ”Näitsä? Näitsä, kun
ne oli ihan ihmisiä siinä?”.

Eivät siis niitä naisia.

Lokakuussa 2018, Harvey Weinstein -skandaalin jälkeen,
HBO otti käyttöön intimacy coordinator -asiantuntijan intii-
meihin kohtauksiin huolehtimaan ihmisten hyvinvoinnis-
ta. Läheisyystyöskentelyn parhaisiin käytäntöihin opettavat
työpajat levisivät pian mm. Lontoon teattereihin. Suomessa
ammattinimike on läheisyyden koreografi.
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RUOTS IN ARME I JAA ON A IEMMIN
SYYTETTY “P INKK IPESUSTA”
EL I SEKSUAAL I - JA
SUKUPUOL IVÄHEMMISTÖJEN
OIKEUKS IEN ES I L LÄ P I TÄMISESTÄ
PELKÄSTÄÄN OMAN IMAGON
KOHOTTAMISEKS I . NYT
UUDELLA MAUTTOMAKS I
SYYTETYLLÄ , OS IN ALA IKÄ I S I L LE

SUUNNATULLA KAMPANJALLA
PYR ITÄÄN VÄRVÄÄMÄÄN R IVE IH IN
ER ITY I SEST I 15 - 23 -VUOT IA I TA
TYTTÖJÄ JA NA IS IA .

Yksi viime vuosien feministisen liikkeen tavoitteita on
ollut sellaisten naissukupuoleen liitettyjen asioiden nor-
malisointi, joiden jostain syystä aiemmin oletettiin mies-
ten hallitsemassa keskustelussa olevan noloja ja hyvin yksi-
tyisiä. Yksi tällaisista asioista on kuukautiset.

"Kuukautiset ovat
luonnollinen asia
– kuin aseet ja
ammukset!"

"Det är på bloddigt allvar"
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Myös Ruotsin armeija on tarttunut aiheeseen uudessa
kampanjassaan “Det är på blodigt allvar’’. Kampanja kertoo
Ruotsin puolustusvoimien tarjoavan nyt ilmaiset kuukau-
tissuojat kaikille varussotilaille, joilla kuukautiset on. Kam-
panjan mainosvideolla kuukautisten kerrotaan olevan
luonnollinen asia. Ihan niin kuin aseet ja ammuksetkin.

MAASTOKUVIO ISET TAMPONIT JA
LUONNOLL ISET ASEET

“Emme kritisoi itse päätöstä tarjota ilmaiset kuukauti-
suojat asevelvollisille. Kritisoimme Puolustusvoimien vies-
tintää”, toteavat rauhanjärjestöjen edustajat Agnes Hell-
ström ja Malin Nilsson sekä rauhantutkija Helena Lind-
holm yhteisessä debattiartikkelissaan Göteborgs-Posten-leh-
dessä. Heidän mukaansa itse päätöstä voi pitää jopa tär-
keänä ja arvostettavana. Aseidennormalisointia jamainos-
videon kuvakieltä he kuitenkin pitävät mauttomana.

Kuukautissuojat ja aseen patruunat rinnastetaan toi-
siinsa videolla, jolla maastokuvioidut tamponit ropisevat
maahan. Kirjoittajien mielestä tämä on erityisen mauton-
ta, koska maailmanlaajuisesti aseellisten konflikteissa eri-
tyisesti naisiin ja tyttöihin kohdistuva seksuaalinen väkival-
ta on arkipäivää. Heidän mukaansa videon kuvakielessä
on myös nähtävissä perinteikäs aseiden käyttö eräänlaisi-
na fallossymboleina

ASEISSA EI OLE MITÄÄN ERITYISEN
LUONNOLLISTA

Artikkelissa myös huomautetaan, ettei päinvastoin kuin
kuukautisissa, aseissa ole mitään erityisen “luonnollista”.
Aseet ovat ihmisen valmistamia ja luotu tiettyyn käyttötar-
koitukseen, yleensä sodankäyntiin.

LAPSEN OIKEUDET VAARASSA?

Tämänkin kampanjan taustalla on Ruotsin armeijan
vuodesta 2017 jatkunut pyrkimys värvätä entistä suurempi
osa nuorista armeijaan. Maassa on voimassa koko ikäluo-
kalle vapaaehtoinen asevelvollisuusmalli. Asepalvelukseen
valikoidaan sopiviksi ja motivoituneiksi katsotut kyselylo-
makkeella, johon kaikkien kunakin vuonna 18-vuotta täyt-
tävien on vastattava sakon uhalla. Käytäntöä on kritisoitu
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen aseellisia konflikteja
koskevan lisäpöytäkirjan hengen vastaiseksi, sillä osa kyse-
lyn vastaanottajista on vielä alaikäisiä vaiheessa, jossa hei-
dän on pakko vastata kysymyksiin väkivaltakoulutukseen
osallistumisesta.

Götegorgs-Posten -lehden artikkelissa huomautetaan
Ruotsin Puolustusvoimain uuden kampanjan menevän
vielä pitemmälle alaikäisten militarisoinnissa, sillä sen
kohderyhmän ikähaarukaksi on asetettu 15-23-vuotiaat ty-
töt ja naiset. Lisäksi nuoret törmäävät kampanjointiin sosi-
aalisessa mediassa ilman huoltajiensa valvontaa.
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Svenska Freds- och
Skiljedomsföreningen
-rauhanjärjestön puheenjohtaja
Agnes Hellström
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Sukupuoli-
tettu väki-
valta ja
väkivallan
sukupuoli
T E K S T I : K I K K A R Y T K Ö N E N

K IEROUTUNEESTA
PATR IARKAAT I STA , JOSSA
ELÄMME , E I LÖYTYNE NA ISTA ,
JOTA E I OL I S I SEKSUAAL I SEST I
HÄ IR I TTY, HUOR ITELTU ,
KOUR ITTU TA I RA I SKATTU .
SAMAAN A IKAA KUN NA IS I IN
KOHD ISTUVAAN VÄK IVALTAAN
E I PUUTUTA R I I TTÄVÄN
MÄÄRÄT IETO ISEST I , NA ISET
PYR I TÄÄN VETÄMÄÄN T I I V I IMMIN
OSAKS I YHTE I SKUNNAN OMAA
VÄK IVALTAKONE ISTOA .

Uutinen kertoo, että Suomessa yleisin henkirikoksen
uhri on kaverin surmaama mies, toiseksi yleisin parisuh-
dekumppanin surmaama nainen (Naisviha näkyy arkisissa
käytännöissä ja pahimmillaan väkivaltana – tutkijan mu-
kaan siitä vaietaan, vaikka ei pitäisi, Yle 24.2.). Seksuaa-
linen väkivalta kohdistuu eniten naisiin ja tyttöihin. Sosi-
aalipolitiikan professori Marita Husson mukaan taustalla
ovat asenteelliset kysymykset, kuten millaista käyttäytymis-
tä pidetään sukupuolille suotavana. Onko perheen sisällä
tapahtuva väkivalta edelleen yksityisasia? Parisuhteen sisäl-
lä tapahtuva raiskaus kriminalisoitiin vasta 1994.

Samassa uutisessa haastatellun dosenttiTuija Saresman
mukaan sukupuolittunut väkivalta on suora seuraus nais-
vihasta. Mies on kulttuurisessa mallissa hierarkiassa kor-
keammalla ja hänellä on valta ja oikeus kohdella naista
omaisuutena. Parisuhdeväkivaltaa kokenutta naista syyllis-
tetään edelleen kysymyksillä: ”Mikset lähtenyt?”.

Sukupuolisensitiivisyyden korostaminen poliisin kou-
luttamisessa on vasta aluillaan. Professori Johanna Nie-
men mielestä tasa-arvon edistäminen on keskeisimpiä
keinoja parisuhdeväkivallan kitkemisessä. Tämä tarkoit-
taa käytännössä esimerkiksi stereotyyppisten roolimallien
välttämistä kasvatuksessa ja opetuksessa.

Pojille tarjolla olevat videopelit ja ohjelmat esittävät
miehen aggressiivisessa roolissa. Aktiivisia, mutta väkival-
lattomia roolimalleja tulisi olla sekä tytöille että pojille.
Haitallisista roolimalleista esimerkiksi käy se, että jo 2014
YLE:n Ulkolinjassa kerrottiin Yhdysvaltain armeijan pes-
taavan kauko-ohjattavien taistelulennokkien* käyttäjiksi
nuoria nimenomaan räiskintäpelejä tuottavista peliyrityk-
sistä.

Väkivallan ketjun katkaiseminen ei etene häpeämisen
kulttuurilla, vaan se vaatii rasismin kitkemisen tapaan yh-
teiskunnallista keskustelua ja asennemuutosta. On kit-
kettävä myös rakenteellista väkivaltaa, “joka pitää sisäl-
lään esimerkiksi epäinhimillisen ja ihmisoikeuksia louk-
kaavan poliittisen päätöksenteon, lakien riittämättömän

KOLUMNI

Ulla Klötzer ja Lea Launokari. Kuva: Kikka R.
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täytäntöönpanon, vallan- ja resurssien epäoikeudenmu-
kaisen ja epäsymmetrisen jakautumisen, ihmisryhmien
syrjinnän, ihmisoikeusloukkaukset sekä väkivaltaa ihan-
noivan ja sitä edistävän median ja mainonnan” (Ensi- ja
turvakotien liitto 2016: Väkivalta ja laiminlyönti kasvatuk-
sessa).

“Asevelvollisuuden lopettaminen
ja sotilaskoulutuksen
muuttaminen ja kehittäminen
kohti rauhankulttuuria veisi
maamme kohti tilannetta, jossa
sotilaita eikä armeijaa enää
tarvita.” - Rauhanaktivisti ja
ydivoimakriitikko Lea Launokari.
ASETTA NAISEN KÄTEEN?

Entä laillistettu väkivalta, jota yhteiskunta harjoittaa po-
liisin ja asevoimien muodossa? Millaista mallia se näyttää
inhimillisessä toiminnassa? Toteutuuko tasa-arvo sillä, että

naiset ”pääsevät” armeijaan? Entä poliitikkojen viime ai-
koina esiin tuoma halu määrätä naiset ainakin kutsuntoi-
hin, tai ehkä jopa johonkin pakolliseen aseellista maan-
puolustusta tukevaan palvelukseen?

Keskustelin aiheesta pitkäaikaisen rauhanaktivistin ja
ydinvoimakriitikon Ulla Klötzerin kanssa, joka on lukenut
hiljan ilmestynyttä, sotilasliiton pääsihteerin Jens Stolten-
bergin tilaamaa NATO 2030 – United for a New Era -raport-
tia. Raportin kappaleessa Women, Peace and Security noste-
taan esiin naisten osallistuminen sotaharjoituksiin ja ope-
raatioihin. Sen sijaan raportissa ei oteta millään tavalla
huomioon YK:n UNSC-päätöslauselmaa 1325, jossa ehdo-
tetaan naisten osallistumista konfliktien ratkaisemiseen ja
ehkäisemiseen sekä rauhan rakentamiseen.

Raportissa myös vahvistetaan, että ydinaseet ovat osa
NATO:n puolustusta ja että halutaan nopeassa tahdissa
sijoittaa USA:n uusia ydinaseita, B6-12-ydinpommeja Eu-
rooppaan, esimerkiksi Saksaan, Italiaan, Belgiaan, Hol-
lantiin ja Turkkiin. Tavoitteena on myös koordinoida
NATO:n ja EU:n yhteistä toimintaa ja syventää institutio-
naalisia siteitä näiden välillä, lisätä NATO:n ja EU-maiden
yhteisiä sotaharjoituksia ja nostaa liittolaismaiden sotilas-
budjetti vähintään kahteen prosenttiin bruttokansantuot-
teesta.

Suomi halutaan mukaan maksajaksi NATO:n massiivi-
siin kuluihin. Se, että Suomessa nyt halutaan edetä nais-
ten militarisoinnin tiellä kuluista piittaamatta, saattaa hy-
vin liittyä meidänNATO-, ehkä myös EU-velvoitteisiimme.

KOLUMNI

80-luvun puolivälissä Riski-ryhmä naisten militarisointia vastaan. Oikealla Kikka Rytkönen.
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MITÄ VOI OPPIA
TEINITYTÖISTÄ SODASSA?
NA ISNÄKÖKULMA MONISTA
AS IO ISTA ON V IELÄK IN
VAL I TETTAVAN HARV INA INEN , JA
MIKÄL I NÄKÖKULMA SAADAAN
JULK I , S I IHEN KOHDISTETAAN
JÄRJETÖNTÄ VÄHÄTTELYÄ .
ES IMERKKEJÄ ON NA ISTEN
KA IKK IEN ELÄMÄN OSA-ALUE IDEN
HALL I TSEM ISESTA HE IDÄN
PYYHK IM ISEENSÄ T IETEEN JA
TA ITEEN H ISTOR IASTA JA S I IHEN ,
ETTÄ SANNA MAR IN IN HALL I TUS
ON AS IALL I SEN KR IT I I K IN
S I JAAN SAANUT KOMMENTTEJA
VAATEVAL INNOISTA .

Koska misogynia on vuosisatojen ja -tuhansien myö-
tä saanut aikaan korjaamatonta vahinkoa, on häpeällistä
näin kuntavaalien kynnyksellä nähdä naispuolisia ehdok-
kaita, jotka julistavat olevansa antifeministejä. Heillä ei oli-
si oikeutta pyrkiä politiikkaan, jos naiset sata vuotta sitten
olisivat toimineet kuin he.

Naisten vaikutusmahdollisuudet ovat siis olleet todella
rajalliset. Aina ei ole ollut mahdollisuutta harjoittaa po-
litiikkaa, ja siksi tuntuu absurdilta että politiikkaa ajava-
na naisena halveksuu liikettä, joka mahdollistaa kyseisen
naisen poliittisen aktiivisuuden. Aina ei ole ollut mahdol-
lisuutta nousta pääministeriksi tai presidentiksi, tulla no-
teeratuksi puuronkeittäjän sijaan kirjallisuuden tai lääke-
tieteen ammattilaisena, äidin, vaimon ja tyttären sijaan yk-
silönä, objektin sijaan elämänsä subjektina, Täydellisessä
tasa-arvossa ei olla vieläkään,mutta edistys on ollut huima.

Rajallisen mahdollisuuksien takia, tai niistä huolimatta,
vuonna 1918 oli mahdollisuus tarttua aseisiin. Naisillakin.

Poikkeuksellisia näkökulmia sotaan
Anneli Kannon Veriruusut (2008) on Suomen 1917-

1918 talven ja kevään tapahtumista kertova romaani.
Vuonna 2018 Kom-teatterin lavalla esitettiin Lauri Mai-
jalan ohjaama ja dramatisoima näytelmä Kannon tekstin
pohjalta. Veriruusut kertoo valkeakoskelaisista tytöistä.
Näkökulmasta riippuen kapinallisista, naisista sodassa, so-
tilaista, tytöistä liian suurissa saappaissa, tehdastyöläisistä

jotka päättivät ottaa ohjat omiin käsiinsä. Vaikka teos on
fiktiivinen, sen tapahtumien ja henkilöiden pohjalla on
faktaa.

Veriruusujen keskiössä ovat naiset. Naisnäkökulma
sodasta ylipäätään on poikkeuksellinen, ja vielä erityi-
semmän Veriruusuista tekee punaisten tarinan kirjoitta-
minen. Veriruusut julkaistiin kun sodasta oli kulunut 90
vuotta. Siinä ajassa naiskaarteista oli puhuttu mitä moni-
naisimmin sanankääntein, joista valtaosa sai naiset vaikut-
tamaan eläimellisiltä, saatanallisilta, hirviöiltä. Huolimat-
ta siitä, että romaanin päähenkilö oli teloituksensa aikaan
viisitoista. Teinitytöistä puhuttiin piruina.

Vaikka maailma on mennyt
eteenpäin niin naisten oikeuksissa
kuin rauhanomaisesti toimimisessa,
työtä riittää loputtomasti

Samanlainen vinoutunut käsitys naisten iän ja vastuun
suhteesta on nähtävissä nykyäänkin. Erityisesti mediakes-
kustelussa 16-vuotias on lapsi, jolla ei tule olla mitäänmie-
lipidettä politiikasta, mutta seksuaalisesti ahdistelluksi tul-
lut 16-vuotias on haluttava nuori nainen. Sisällissotaan
osallistuneet naiset olivat sodan jälkeen kuolemantuo-
mion ansaitsevia susinarttuja, mutta ennen sitä eivät kel-
vanneet minkään vallan tai vastuun kantajiksi, pelkästään
paperirullia käsittelemään ja odottamaan lasten syntymää.

Ei ole vaikeaa ymmärtää, miksi tytöt tarttuivat aseisiin.
Ne olivat tapa vihdoinkin saada sananvaltaa siihen, mihin
oma elämä kulkee. Palkkakin oli parempi kuin töissä. Aat-
teen ja oikeuksien puolesta taisteleminen motivoi enem-
män kuin tehtaanjohtajan rahapussin pulskistaminen. Jos
vaihtoehtoina olivat huono palkka ja huonot työolot tai
parempi palkka ja liike, jonka tavoitteena oli saada olot
paremmiksi, pysyvästi, valinta ei varmasti ollut vaikea.

IHMISPEL INAPPULOITA JA T IETO IS IA
YKS I LÖ ITÄ

Sodista useinpuhutaan valtioiden välisenä nokitteluna.
Jonakin valtavana, mahdollisesti satoja vuosia kestäneenä
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tapahtumasarjana, jota tuntuu ajavan ahneus ja tarve
osoittaa oma paremmuus. Konkreettisesti se näkyy lähin-
nä kuolemina.

Kannon teksti kuitenkin osoittaa, että sotiin on muita-
kin syitä, henkilökohtaisempia kuin satojen vuosien histo-
ria, kostonhimo, suuruudenhulluus tai valtion kannalta ta-
loudellisen hyödyn ja resurssien tavoittelu.. Kauheinta on,
että ne syyt ovat ymmärrettäviä. Sodissa eivät taistele kas-
vottomat valtiot ja ihmispelinappulat, sillä osalla nappu-
loista on omia syitään olla mukana. Kaikilla ei tietenkään
ole vaihtoehtoa, eikä sodan uhrin käsite ole kenenkään
tapauksessa yksinkertainen,mutta yksittäisten ihmisten tai

ihmisjoukkojen motiiveja ei saa sivuuttaa.
Vaikka maailma on mennyt eteenpäin niin naisten oi-

keuksissa kuin rauhanomaisesti toimimisessa, työtä riittää
loputtomasti. Kannon sanoittamat Valkeakosken naiskaar-
tin kokemukset eivät kuitenkaan koske vain sadan vuoden
takaisia tapahtumia, vain nuoria, naisia tai valkeakoskelai-
sia. Ne koskevat sotia ja ihmisiä niin kauan kuin niitä on
olemassa mistään ominaisuuksista riippumatta.

Mitä maailmassa on niin perustavanlaatuisesti vialla,
että sota koetaan ainoaksi vaihtoehdoksi vaikuttaa elä-
mänsä suuntaan?
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JOS MULLA O IS
RAHAA , LAHJO IS IN
RAD IOKANAVAT
SO ITTAMAAN
ANT ISTEN B I I SEJÄ ,
JOTTA E S K E L I N E N JA
KUMPPAN IT SA I S I VAT
E E VA N S A TAKA IS IN .
M INULLAKAAN E I
TOS IN OLE RAHAA ,
JOTEN TO IVON
A INOASTAAN , ETTÄ
ANT IKSET PÄÄTTÄVÄT
MYÖS EEVAN TAVO IN
USKOA UNELMI INSA .
S I L LE N IM ITTÄ IN ON
SYYTÄ .

Vuoden 2018 syksyisinä keskiviik-
koiltoina istuin oluella lapinjärveläi-
sessä Hotelli Hanhessa itse itseään
“suomi-indierockin seksikkäiksi jäbik-
si” kuvailevien, Antikset-nimisen bän-
din jäsenten kanssa. En tuona het-
kenä tiennyt, että muutamaa vuotta
myöhemmin kirjoittaisin arvostelua

heidän vastikään SoundCloudissa jul-
kaistusta EP:stään Jos Mulla Ois Rahaa.

Vietin siviilipalveluksen koulu-
tusjakson yhdessä yhtyeen jäsenten
kanssa huomaten heidän olevan mu-
siikillisesti pätevää porukkaa. Mielen-
kiintoisena tietoiskuna voisin mainita
myös, että eräs heistä valittiin kyseisel-
lä koulutusjaksolla väkivällan ennal-
taehkäisyryhmän kuukauden mieheksi.
Lähtökohtaisesti yhtyeellä on siis kaik-
ki edellytykset suureenmenestykseen.

Jos Mulla Ois Rahaa koostuu kol-
mesta rujon arkisesta kappaleesta.
Kappaleiden teemat vaihtelevat ar-
kisista taloudellisista paineista petty-
myksiin rakkauselämässä. Pääasiassa
indierockia edustava EP on taidok-
kaasti sävellettyä, soitettua, laulettua
ja sanoitettua musiikkia. Kappaleista
välittyy musiikillisen osaamisen lisäksi
myös into ja hyvä tunnelma. Musiik-
kia voisi jopa kuvailla onnistuneeksi
Mando Diaon ja Leevi and the Leaving-
sin yhdistelmäksi antimilitaristisella si-
vujuonteella.

EP:n nimikkokappale on kaunis-
telematon kertomus siitä, miten ra-
hattomuudesta tulee osa identiteet-
tiä, ja miten omat juomat maistuu

paremmalta kapakan tuopista. Kaiken
pohjalla on kuitenkin tarve tulla huo-
matuksi omana itsenään. Toinen kap-
pale, Oon Sun, on menevä rakkauslau-
lu, jossa on selkeää potentiaalia nou-
sevaksi karaokehitiksi tai kesähäiden
toivelauluksi. Sanoituksista hehkuva
rakkaudennälkä ja serotoniini saa va-
kavimmankin kuuntelijan suupielet
hymyyn. EP:n lopettava Eeva on kap-
pale, jonka avulla unelmiaan tavoit-
telemaan lähtenyt rakas kolumnisti
Eeva pyritään saamaan takaisin kei-
nolla millä hyvänsä. Kappale on itses-
sään vilpittömän surullinen, mutta jät-
tää kuuntelijan toiveikkaaksi; Antikset
ovat omien sanojensa mukaan julkai-
semassa kesän aikana singlen, joka on
saatavilla Spotifyssa ym. musiikin suo-
ratoistopalveluissa. Itse ainakin toivon
kyseisen kappaleen sisältävän lisätie-
toa siitä, onko Eeva vihdoin saatu pa-
laamaan takaisin.

Antikset pyysivät minuamyös toivot-
tamaan aamuja Antimilitaristin lukija-
kunnan sivareille. Me Antimilitaristissa
toivotamme Antiksille suurta menes-
tystä ja toivomme kuulevamme heistä
vielä jatkossakin!
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LÄHES JOKA INEN VARMAAN
TUNTEE STEREOTYYPP I SEN
MASENNUSPOT I LAAN , JONKA
T I LA ON KROONISTUNUT.
LÄÄKKEET E IVÄT O IKE IN
AUTA , VA IKKA LÄÄK ITYSTÄ
KORJATTA IS I IN LÄÄKETTÄ
VA IHTAMALLA TA I SEN
ANNOSTUSTA MUUTTAMALLA .
JO I L LAK IN MASENNUS VA IN ON
JA PYSYY. VO IS IKO V IKA OLLA
NYKY I S IN VALLALLA OLEVASSA
LÄÄKEKESKE I SESSÄ HOIDOSSA?

Pitäisikö masennuksen hoitoa uudistaa niin, että ma-
sennusta hoidettaisiin kokonaisvaltaisemmin? Voisiko ko-
konaisvaltainen hoito olla oireiden lääkinnällistä hoitoa
tehokkaampaa? Näin väittää Turun yliopiston evoluutio-
psykologian dosentti Markus J. Rantala reilu vuosi sitten
julkaistussa kirjassaan Masennuksen biologia. Teoksessa
tarkastellaan masennusta biologisena ja evoluutiopsyko-
logisena ilmiönä.

Evoluutiopsykologisessa ajattelussa etsitään ilmiöille
evoluutioon palautuvia syitä. Samalla ihmisen ajatellaan
olevan sopeutunut kivikautisen metsästäjäkeräilijän elä-
mäntapaan. Se kun on juuri se evolutiivinen ympäristö,
jossa ihminen on lajina kehittynyt (s. 23).

Rantalan mukaan masennuksen taustalla vaikuttaa
evoluutiopsykologisesti ymmärrettynä joukko erilaisia
adaptaatiota eli sopeutumia. Nyky-yhteiskunnassa masen-
nuksen pitkittyneistä oireista on kuitenkin tullut ongel-
ma. Samalla moderni elämäntapa ylläpitää masennuksel-
le altistavia tekijöitä.

Rantalan mukaan masennuksen diagnosoinnissa olisi
syytä keskittyä tarkastelemaan sitä, onko adaptiivinenmie-
lialan lasku muuttunut patologiseksi masennustilaksi. Eli
onko adaptaatio mennyt ”maladaptaation” puolelle.

MASENNUKSEN KAKS ITO ISTA TYYPP IÄ
JA LÄÄKEKESKE ISEN HOIDON
ONGELMALL ISUUS

Rantala jakaa masennuksen kahteentoista erilliseen
alatyyppiin taustalla vaikuttavan syyn mukaan (s. 81). Ma-
sennuksen voivat laukaista esimerkiksi infektiot, kroo-
ninen stressi, yksinäisyys, hierarkiakonflikti, läheisen

Masennus biologisena
ja evoluutiopsyko-
logisena ilmiönä
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kuolema, synnytys tai ongelmat rak-
kauselämässä.

Rantalan eräänä perusajatuksena
on, että masennuksen hoidossa pi-
täisi huomioida nykyistä tarkemmin
se syy, mikä masennuksen on laukais-
sut. Lääkehoidon lisäksi pitäisi korja-
ta myös masennuksen aikaansaanut
olosuhde. Muuten on vaarana, että
masennus uusiutuu helposti hoidon
loputtua. Pelkkien oireiden hoitami-
sesta pitäisi siis päästä masennuksen
syiden korjaamiseen.

Rantala tuo esille myös masennuk-
sen lääkehoidon ongelmallisuuden.
Masennuslääkkeet eivät tehoa kovin
nopeasti, eivät välttämättä ollenkaan
ja lisäksi ne aiheuttavat vakavia sivu-
vaikutuksia. Esimerkiksi SSRI-lääk-
keet voivat aiheuttaa seksuaalisuuden
heikkenemistä, itsemurha-alttiuden
kasvua ja jopa väkivaltaisen käytök-
sen lisääntymistä. Rantala mainitsee,
että monella kouluampujalla on ollut
SSRI-lääkitys. (s. 199–204.) Rantalan
mukaan yksisuuntaisen masennuksen
hoidossa lääkkeettömien hoitomuo-
tojen pitäisi lievissä ja keskivaikeissa
tapauksissa olla ensisijaisia (s. 126).

Masennukselle
altistavat olosuhteet
ovat pitkälti
sosiaalisesti ja
yhteiskunnallisesti
tuotettuja.

Rantalan mukaan kehon matala-as-
teinen tulehdus voimistaa taipumusta
mielialan laskulle ja altistaa kliiniselle
masennukselle. Eräs matala-asteisen
tulehduksen taustalla vaikuttava teki-
jä on länsimainen ruokavalio. Ranta-
lan mukaan väärä ruokavalio on siis
merkittävä tekijä mielialahäiriöiden
taustalla. Matala-asteisen tulehduksen
lisäksi vääränlainen ravinto aiheuttaa
myös ylipainoa ja lihavuutta, jotka ne-
kin lisäävät riskiä sairastua masennuk-
seen ja samalla myös kaksisuuntaiseen
mielialahäiriöön.

Myös eräät muut piirteet moder-
nissa elämäntavassa lisäävät kliinisen
masennuksen todennäköisyyttä. Län-
simainen elämäntyyli on tuonut mu-
kanaan huonon ruokavalion lisäksi
myös kroonisen stressin ja joukon näi-
den aiheuttamia elintasosairauksia.
Tämä paketti altistaa myös kliiniselle
masennukselle. Rantala vaatiikin, että
elämän laatuun kiinnitettäisiin enem-
män huomiota kuin korkean elinta-
son tavoitteluun.

Rantalan mukaan metsästäjäke-
räilijöiden parissa masennus ja kaksi-
suuntainen mielialahäiriö ovat hyvin
harvinaisia. Sen sijaan joissakin Bra-
silian kaupungeissa jopa 5–10 % vä-
estöstä täyttää kaksisuuntaisen mieli-
alahäiriön diagnostiset kriteerit. Mie-
lialahäiriöiden esiintyvyys siis riippuu
ympäristöolosuhteista. Yhteiskun-
tatieteilijänä tekisi mieli sanoa, että
nämä olosuhteet ovat pitkälti sosiaa-
lisesti ja yhteiskunnallisesti tuotettuja.

LÄÄKKEETÖN HOITO E I
A INA R I I TÄ

Rantalan teoksen pääasiallisen
huomion kohteena on kliininen ma-
sennus, mutta siinä käsitellään yhden
luvun verran kaksisuuntaista mieliala-
häiriötä. Vaikka Rantala on masen-
nusta käsitellessään varsin lääkekriit-
tinen, on ilahduttavaa huomata, että
kaksisuuntaisen mielialahäiriön koh-
dalla hän toteaa yksiselitteisesti, että
elämäntapoihin liittyvät muutokset
ovat hoitoa tukevia eikä lääkehoitoa
pidä mennä lopettamaan omin päin
(s. 126).

Tämä on syytä ottaa vakavasti, sil-
lä kaksisuuntaisen mielialahäiriön
kohdalla lääkkeet yleensä varsin te-
hokkaasti estävät pahimpien sairaus-
jaksojen uusiutumisen. Psykiatrisessa
kirjallisuudessa painotetaan sitä mi-
ten erilaisia sairauksia yksisuuntainen
masennus ja kaksisuuntainen mieli-
alahäiriö ovat ja kuinka tärkeä oikea
diagnoosi on.

Kaksisuuntaista mielialahäiriötä
käsittelevässä luvussa Rantala tuo esil-
le kiinnostavan huomion siitä, että
kaikkien mielialahäiriöiden hoitoon
käytettyjen lääkkeiden vaikutusme-
kanismeja ei alunperin ole tunnettu

kovin tarkkaan. Esimerkiksi kaksi-
suuntaisen mielialahäiriön hoidossa
käytetyn litiumin varsinainen vaiku-
tusmekanismi oli pitkään mysteeri.
Nykyään tiedetään, että litium tasapai-
nottaa ihmisen sisäistä kelloa.

PSYK IATR IAN
VAKI INTUNUTTA
PARADIGMAA HAASTAMASSA

Rantalan kirja on poleeminen
mutta hyvin argumentoitu. Kuvaavaa
on se, että kirjassa on noin 250 sivua
leipätekstiä ja vajaat sata sivua lähde-
viitteitä. Lähdeviitteet ovat etupäässä
alan tieteellisiin julkaisuihin ja alku-
peräistutkimuksiin. Niitä on todella
paljon. Teos on myös todella hyvin
toimitettu. Tästä kiitos kuuluu kustan-
tajalle. Terra Cognita on tehnyt laadu-
kasta työtä.

Rantala edustaa sellaista tieteellis-
tä diskurssia, jolla on Suomessa melko
marginaalinen asema tiedeyhteisön
piirissä. Internetin keskustelufooru-
meilla evoluutiopsykologiset selitys-
mallit ovat aina olleet suosittuja, mut-
ta suomalaisessa yliopistomaailmassa
tilanne on perinteisesti ollut hieman
erilainen.

Rantalan näkemykset ovat ennen-
kin aiheuttaneet polemiikkia. Ranta-
la varmasti tietää omaavansa valtavir-
ran ajattelusta poikkeavia katsonta-
kantoja, joita muut eivät aina helpol-
la hyväksy. Hän ei tyydy esittelemään
akateemisessa maailmassa kulloinkin
hyväksytyn paradigman mukaisia ”to-
tuuksia”.

Kaikkea Rantalan esittämää ei
kannata pureskelematta niellä, mut-
ta Rantalan kirjalla voisi varmasti silti
olla jotain annettavaa masennuspoti-
laiden hoidolle tulevaisuudessa. Psy-
kiatria vain saattaa olla sen verran si-
säänpäin kääntynyt tieteenala, että
muutosten aikaansaanti alan ulko-
puolelta käsin voi olla vaikeaa. Ranta-
la onkin julkisuudessa valitellut, ettei-
vät psykiatrit oikein edes vastaa hänen
sähköposteihinsa. Ehkä olisi syytä.
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Perjantaina 12. helmikuuta 2021 Tigrayn sodan alkamises-
ta oli kulunut sata päivää. Eritrean ja Etiopian rajalla sijait-
sevalla alueella käytävää sotaa varjostaa muun muassa alati
kasvava pakolaisuus, turvapaikanhakijoiden pakkopalautukset
sekä tiedonvälityksen katkaisemisesta johtuva epävarmuus. Täs-
tä epävarmuudesta johtuen Tigrayssa tapahtuneiden sotarikos-
ten todenperäisyyttä on vaikea varmistaa, mikä on tunnusomais-
ta käynnissä oleville konflikteille.

MISTÄ ON KYSE?

Tigrayn sota on käynnissä oleva aseellinen konflikti,
jonka kerrotaan alkaneen Tigrayn kansan vapautusrin-
taman (TPLF) hyökkäyksellä Tigrayn osavaltion pääkau-
pungissa Mekelessä sijaitsevaa Etiopian kansallisten puo-
lustusvoimien (ENDF) pohjoista komentoyksikköä vas-
taan 4. marraskuuta 2020. TPLF:n keskuslautakunnan
vanhempi jäsen Sekoutoure Getachew kertoi hyökkäyk-
sen olevan ennaltaehkäisevää itsepuolustusta: kaksi päi-
vää aiemmin, 2. marraskuuta 2020, TPLF:n ja Tigrayn alu-
een johtaja Debretsion Gebremichael kertoi toimittajille
ENDF:n suunnitelleen hyökkäystä TPLF:ää vastaan.

TPLF:n hyökkäystä seurasi Etiopian liittotasavallan
pääministeri Abiy Ahmedin 4. marraskuuta 2020 antama

julistus, jonkamukaan sotilaallinen vastahyökkäys käynnis-
tettäisiin “lain täytäntöönpanon, perustuslaillisen järjes-
tyksen sekä keskushallinnon määräysvallan osoittamiseksi
alueella”. Tämän myötä Abiy myös julisti Tigrayn alueelle
kuusi kuukautta kestävän hätätilan, ja alueen sähkönsiirto
sekä puhelin- ja internetyhteydet katkaistiin.

Viimeisimmän tiedon mukaan sodassa on kuollut aina-
kin 52 000 siviiliä. Lisäksi yli 20 000 eritrealaista pakolaista
on kadonnut, joista osa on pakkopalautettu kotimaahan-
sa. Yli miljoona ihmistä, joista yli 100 000 on YK:n ihmisoi-
keusneuvoston pakolaisleireille sijoitettuja eritrealaisia pa-
kolaisia, on humanitaarisen avun tarpeessa. YK:n ihmisoi-
keusneuvoston sekä satelliittikuvien mukaan Eritrean ar-
meija on tuhonnut Tigrayn alueella sijaitsevat Shimelban
ja Hitsatsin pakolaisleirit.

YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bacheletin mu-
kaan alueella on raportoitu useista ihmisoikeusrikkomuk-
sista, mm. seksuaalisista väkivaltarikoksista, kaappauksista
sekä hyökkäyksistä aseistamattomia, viattomia siviilejä vas-
taan. Lisäksi tigraylaisia nuoria on vastoin heidän tahto-
aan värvätty taistelemaan omaa yhteisöään vastaan.

Etiopian hallitus on kieltänyt avustusjärjestöjen (esim.
YK:n ihmisoikeusneuvoston) sekä ulkomaisenmedian pää-
syn alueelle lähes kokonaan: YK:n ihmisoikeusneuvosto

MITÄ TIGRAYSSA
TAPAHTUU?

T
E

K
S

T
I:

T
E

E
M

U
M

Ö
L

S
Ä

K
U

V
A

:
W

IK
IM

E
D

IA
C

O
M

M
O

N
S



30

ER ITREAN EPÄOIKEUDENMUKAINEN
KANSALA ISPALVELUSJÄRJESTELMÄ

Viime vuoden marraskuun 26. päivänä julkaistussa
Rauhacastin jaksossa Timo Virtala haastattelee Kirkon
ulkomaanavun erityisedustaja ja Suomen kristillisen rau-
hanliikkeen puheenjohtaja Jussi Ojalaa, joka on asunut
Eritreassa vuoden ajan. Ojalan mukaan Eritrean suurin
ihmisoikeusongelma on määrittelemättömän pituinen
kansalaispalvelus. On huomioitavaa, että kansalaispalve-
lukseen on värvätty myös monia alaikäisiä lapsia sukupuo-
lesta riippumatta. Tämä äärimmäisen epäoikeudenmu-
kainen, viime vuosina entisestään tiukentunut kansalais-
palvelusjärjestelmä on myös monelle syy paeta Eritreasta
Etiopiaan ja Eurooppaan.

PA IKALL ISTEN YHDISTYSTEN VAAT IMUKS IA

Tigrayn alueella toimivat Stop Slavery in Eritrea Team
sekä Eritrean ihmisoikeusliike HRCE ovat esittäneet seu-
raavia vaatimuksia:

HRCE (27.1.2021):
1. Etiopian hallituksen tulee varmistaa, että kaikki Eritre-
an asevoimat poistuvat Tigrayn alueelta, ja että heidän
paluunsa alueelle estetään.

2. Etiopian hallituksen tulee turvata Mai Ainin ja Adi-Ha-
rushin pakolaisleirit ja varmistaa, ettei Eritrean asevoi-
milla ole mahdollisuutta päästä niille.

3. Kansainvälisen rikostuomioistuimen tulee tutkia Ti-
grayssa marraskuusta 2020 alkaen tapahtuneet rikok-
set ihmisyyttä vastaan.

4. YK:n jäsenmaiden tulee vaatia Eritrean ja Etiopian hal-
lituksilta toimia Tigrayn alueella tapahtuneiden kan-
sainvälisten lakien rikkomusten lopettamiseksi.

Stop Slavery in Eritrea Team (28.1.2021):
1. Etiopian hallituksen tulee suojella eritrealaisia pakolai-
sia Tigrayssa pakkopalautusten sijaan.

2. Eritrean hallituksen tulee vähentää pakotettujen ase-
velvollisten osallistamista sekä vetäytyä sotatoimista Ti-
grayssa. Vastavuoroisesti Etiopian sotajoukkojen tulee
perääntyä Eritrean alueelta.

3. YK:n tulee tutkia syytteet Eritrean ja Etiopian asevoi-
mien tekemistä sotarikoksista ja syylliset tulee viedä
kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen.

4. Eritrealaisten asevelvollisten tulee vastustaa käskyjä
hyökätä viattomia siviilejä vastaan.

5. Kansainvälisille järjestöille tulee taata pääsy Eritreaan
sekä mahdollisuus auttaa ruokaa, vettä ja lääkkeitä tar-
vitsevia henkilöitä. Koronaviruspandemiasta johtuva
ankara karanteenimääräys tulee lopettaa, sillä se sulkee
ihmiset ulkomaailmasta ja antaa hallitukselle mahdol-
lisuuden jatkaa sotatoimia julkisista mielipiteistä välit-
tämättä.

6. Isaias Afewerkia ja PFDJ:n (valtapuolue Eritreassa) vi-
ranomaisia tulee rangaista.
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saa hallituksen mukaan tarjota humanitaarista apua aino-
astaan eteläisessä Tigrayssa sijaitsevilla Mai Ainin ja Adi-
Harushin pakolaisleireillä.

KOLMEN MAAN ALL IANSS I JA YHTE INEN
SOTASTRATEG IA

Tutkija Martin Plautin Euroopan aseistakieltäytyjien
yhteistyöjärjestö EBCO:lle 26.1.2021 antamien tietojen
mukaan Eritrean, Etiopian ja Somalian keskinäiset suh-
teet ovat vaikuttaneet Tigrayn sodan etenemiseen mer-
kittävästi. EBCO:n toimittamasta lähdemateriaalista sekä
alueellisesta uutisoinnista kokoamieni tietojen perusteella
olen tehnyt johtopäätöksen siitä, että Eritrealla, Etiopialla
ja Somalialla on yhteinen sotastrategia, jota on valmisteltu
vuodesta 2018 alkaen.

Ensinnäkin, ei voi olla sattumaa, että maat ovat tehneet
yhteistyötä sekä vastavuoroisia valtiovierailuja kasvavassa
määrin viimeisen kahden ja puolen vuoden aikana, juuri
ennen Tigrayn sodan puhkeamista. Vuodesta 2018 alkaen
maat ovat tehneet yhteistyötä, jonka tavoitteena on mai-
den johtajien mukaan ollut “rauhan, tasapainon, turval-
lisuuden sekä sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen edis-
täminen”. Tämän yhteistyön arvioidaan kuitenkin myös
sisältäneen yhteisen sotastrategian kehittämistä muun
muassa siitä syystä, että johtajien välisissä neuvotteluissa
tehdyistä päätöksistä ei ole järjestetty julkista tiedotustilai-
suutta.

Toiseksi, Eritrea ja Somalia ovat kieltäneet osallisuuten-
sa sotatoimiin, vaikka heidän sotilaidensa läsnäolo alueel-
la on vahvistettu mm. Reutersin sekä alueellisten diplo-
maattien toimesta.

Kolmanneksi, yhteistyön merkitystä sodan etenemisen
kannalta vahvistaa myös se, että heinäkuussa 2018, ensim-
mäisellä vierailullaan Addis Abebassa, Eritrean president-
ti Isaias Afewerki ehdotti Eritrean ja Etiopian välistä yh-
teishallintoa. Ehdotus oli yllättävä, sillä Afewerki itse johti
vuosikymmeniä kestänyttä sotaa, joka lopulta päättyi Erit-
rean itsenäistymiseen Etiopiasta. Tämän ehdotuksen näh-
dään myös olevan osasyy Tigrayn sodan puhkeamiselle.

Lopuksi, syyskuussa 2020 Eritrean, Etiopian ja Soma-
lian johtajat järjestivät kolmenvälisen tapaamisen, jonka
pohjalta he ehdottivat uuden alueellisen blokin muodos-
tamista, johon viitataan nimellä Horn of Africa Cooperation
(suom. Afrikan sarven yhteistoiminta).

Tässä yhteydessä voidaan siis puhua Eritrean, Etiopian
ja Somalian allianssista, jonka tavoitteena on kukistaa Ti-
grayn aluehallinto. Martin Plautin mukaan “kaikki tieto
viittaa siihen, että Eritrean suunnitelma on tehdä Tigrayn
vastarinnasta loppu ennen kuin kansainvälinen painostus
pakottaa Etiopian hallituksen päästämään kansainvälisen
humanitaarisen avun sekä toimittajat alueelle”. Vaikka so-
dan alkamisen syyt liittyvät TPLF:n ja ENDF:n välisiin suh-
teisiin, ei Tigrayn sotaa näin ollen käydä ainoastaan näi-
den osapuolten välillä. Pahimmassa tapauksessa sota voi
levitä myös Eritreaan, Somaliaan sekä Tigrayn ulkopuoli-
sille alueille Etiopiassa. Tämä skenaario olisi Etiopian tu-
levaisuuden kannalta katastrofaalinen.

MITÄ T IGRAYSSA TAPAHTUU?



31

MIKKEL I IN AVATAAN KEVÄÄLLÄ
2021 SODAN JA RAUHAN KESKUS
MU IST I . ANT IM I L I TAR I ST IN
TO IM ITUKSESTA OTETT I IN
YHTEYTTÄ MU IST IN
YHTEYSHENK I LÖ IH IN JA
KYSYTT I IN MUUTAMIA
KYSYMYKS IÄ . KYSYMYKS I IN
VASTAA MU IST IN
TO IM ITUSJOHTAJA O L L I - P E K K A
L E S K I N E N .

“Sodan ja rauhan keskus Muisti on humanistis-yhteiskunta-
tieteellinen tiedekeskus, joka kertoo sodasta edistääkseen
rauhaa,” Leskinen kertoo, kun häneltä kysytään, mikä on
Muisti ja mitä Muistilla halutaan ajaa. Leskisen mukaan
Muisti käsittelee sotaa ilmiönä sekä sen vaikutuksia niin yk-
silöön kuin yhteiskuntaankin. Suomen sotahistorian tapah-
tumat pyritään Muistissa myös kontekstoimaan kansainvä-
lisesti.

Leskinen kertoo, että Muistin ensimmäisessä päänäytte-
lyssä käsitellään talvi-, jatko- sekä Lapin sotaa lasten, naisten
ja miesten näkökulmasta ihmislähtöisesti. Tulevissa näytte-
lyissä voitaisiin hänen mukaansa käydä läpi sotia kaukaa

MUISTI KERTOO SODASTA
EDISTÄÄKSEEN RAUHAA

historiasta aina nykypäivään asti. Tarkoitus olisi haastaa kä-
vijöitä pohtimaan sotaa sellaisten osapuolten ja yksilöiden
näkökulmasta, josta sitä ei yleensä pohdita. “Kerromme his-
toriasta, mutta kysymyksenasettelu lähtee tästä päivästä.”

RAUHAN AS IALLA KESKELLÄ
PÄÄMAJAKAUPUNKIA

Ideasta perustaa Muisti-keskus Leskinen kertoo, että
Mikkelissä on läpi historian sijainnut puolustusvoimien
päämaja. Vuosien 2013 ja 2014 vaihteessa kaupungilta ky-
syttiin kiinnostusta sodan historiaa käsittelevän keskuksen
perustamiseen. Kysymys pohjautui hänen mukaansa Paavo
Lipposen ajatukseen sota-aikojen muistamisesta sekä Lap-
peenrannassa alkaneeseen hankkeeseen. Kun asiaa oltiin
pohdiskeltu, todettiin, että Mikkelissä tällaisen keskuksen
avulla voitaisiin muuttaa kaupungin ja suomalaisten histo-
riallisen kulttuuriperinnön esittämistapaa. Näin Sodan ja
rauhan keskusMuisti sai alkunsa. “Keskuksenperustamisen
taustalla on usko siihen, että menneisyyden kokemuksista
voidaan oppia.

Sotien aikaisten aseistakieltäytyjien näkyvyydestä Muis-
tissa kysyttäessä Leskinen kertoo, että ensimmäiseen pää-
näyttelyyn kuuluu myös Tarinat-osio. Kyseisessä osassa näyt-
telyä kerrotaan myös Arndt Pekurisen kohtalosta. ‘Tarina
esitetään Jarmo Vellosen ja Marikki Hakolan tuotantotii-
min toteuttamana taideproduktiona.

Sodan ja rauhan keskus Muisti
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Muisti-keskuksen slogania ja tavoitetta kertoa sodasta edis-
täkseen rauhaa Leskinen avaa nostamalla, kuinka Suomi on
elänyt 75 vuotta rauhanomaisessa tilassa. Samaan aikaan
ympäri maailman ihmisiä kuolee sodan suorasta vaikutuk-
sesta nykyään vähemmän kuin ennen. Näin ollen Leskisen
mukaan on mahdollista, että sotatilan ja rauhan välinen
raja hämärtyy, jolloin sotaan johtaneista aikaisemmista vir-
heistä tulee helpompia toistaa.

“Kerromme historiasta, mutta
kysymyksenasettelu lähtee tästä
päivästä.”

Nykyään lähimmät kokemukset sodasta tuntuvat perus-
tuvan kirjallisuuteen ja viihdeteollisuuteen sekä sotiin, joita
käydään kaukana täältä. Näiden kokemusten pohjalta ra-
kentuva kuva sodasta ei ole realistinen. Samaan aikaan Suo-
messa kuitenkin elää myös heitä, jotka joutuvat kantamaan
esimerkiksi menneiden sukupolvien tai omaa muualla ko-
ettua sodan traumaa. Tämän vuoksi Leskisen mielestä olisi
tärkeää käsitellä sotaa objektiivisesti ihmisten näkökulmas-
ta sellaisena kuin se oikeasti on. “Niin kutsuttu uusi sotahis-
toria antaa tähän hyvän tieteellisen lähestymistavan.”

KUINKA SOT IMISEEN TUL IS I SUHTAUTUA?

Kysyimme Leskiseltä myös, onko olemassa riskiä, että Muis-
ti tulkittaisiin paikaksi, joka on perustettu menneiden soti-
en kunnioittamiseksi. Leskinen ei kuitenkaan puhuisi var-
sinaisesta riskistä. Hänen mukaansa ihmisillä on erilaisia
tapoja käsitellä Suomen historiassa olevia sotia. Suomessa
on tapana yhdistää ja tulkita sodat osana selviytymistarinaa.
Voi ajatella, että sotien avulla Suomi säilyi itsenäisenä, par-
lamentaarisena valtiona.

Leskisen mukaan Muisti-keskus ei ota kantaa siihen,
kuinka sotiin tulisi suhtautua. Keskuksessa ja sen näyttelyis-
sä on kävijöiden itse tarkoitus pohtia ja muodostaa omaa
käsitystään sodista. Hän myös painottaa, että vielä nykypäi-
västäkin käsin meidän olisi tärkeää ymmärtää ihmisten ko-
kemuksia, valintoja sekä niiden seurauksia. Meidän tulisi
arvostaa heitä, jotka ovat joutuneet elämään vaikeissa olo-
suhteissa sekä tekemään valintojaan näinä vaikeina hetkinä
sotien aikana. Olisi myös hyvä muistaa, että näissä päätök-
sissä oli kyse ennen kaikkea myös selviytymisestä.

Lopuksi Leskiseltä kysyttiin vielä, mikä olisi viesti, jon-
ka hän ja Muisti-keskus haluaisivat välittää Suomelle sekä
muulle maailmalle. Hän kertoo, että sodissa ja riidoissa on
kyse ennen kaikkea kommunikaation ja konfliktien ratkai-
sukyvyn riittämättömyydestä sekä epäonnistumisesta. Leski-
sen mukaan konfliktit, kuten sodat, johtuvat usein paljolti
taustalla vaikuttavista menneisyyden erimielisyyksistä, vää-
rinymmärryksistä sekä itsekkyydestä. Hän sanoo, että eri-
mielisyyksien ratkaisu olisi helpompaa jos pystyisimme otta-
maan oppia virheistämme sekä tarkastelemaan tapahtumia
objektiivisesti muidenkin näkökulmasta. “Aidolla halulla

ratkaista ristiriidat ja valmiudella kompromissiin voitaisiin
välttää useimmat kärjistyneet konfliktit.”

“Älä tee toiselle mitään, mitä et haluaisi itsellesi tehtä-
vän,” sanoo Leskinen.

Lisää Muisti-keskuksesta, sen tavoitteista ja tulevista näytte-
lyistä voi lukea keskuksen nettisivuilta muisti.org.

Sodan ja rauhan keskus MuistiMuisti-keskuksen
toimitusjohtaja Olli-Pekka Leskinen

MUIST I KERTOO SODASTA ED ISTÄÄKSEEN RAUHAA
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Sodat kiihdyttävät ilmastonmuutosta ja ekokatastrofeja. Eko-
katastrofit puolestaan edesauttavat sotien syttymistä. Tämä on
pahuuden spiraali. Haaveilemme fossiilittomasta maailmasta,
mutta samalla sotateollisuuden annetaan jyllätä käsittämättömiä
päästöjä ilmakehään. Ekokriisin selättäminen ei ole mahdollista,
jos emme lopeta järjetöntä asevarustelua ja ala kulkea kohti rau-
han tietä, kirjoittaa Johannes Roviomaa esseessään.

MILTÄ MAAILMA ILMAN ASE ITA NÄYTTÄÄ?
MITEN SE TOIMI I ?

Tätä norjalaissyntyinen yhdysvaltalainen sosiologi Elise
M. Boulding kysyi 1930-luvulla, maailmansotien välissä.
Miten sellainen tulevaisuuden näkymä voisi koskaan

tapahtua, jota emme osaa edes kuvitella? Maailma ilman
ekokatastrofia ja maailma ilman sotaa ovat utopioita. Ne
myös nivoutuvat toisiinsa.
Tällä hetkellä maailman valtiot käyttävät vuosittain

sotilasmenoihin noin 1 770 miljardia euroa. Rahasum-
ma on 2,2 prosenttia koko maailman bruttokansantuot-
teesta, eli 230 euroa jokaista maapallon asukasta koh-
den. Kaiken lisäksi asehankinnat kasvoivat ennätystahtia
vuonna 2019.
Vuonna 2006 julkaistun Sternin raportin mukaan il-

maston lämpenemisen hallinta maksaisi vuosittain pro-
sentin maailman bruttokansantuotteesta. Jos mitään ei
tehdä, kustannukset tulevat olemaan vähintään 5 pro-
senttia ja pahimmassa tapauksessa jopa 20 prosenttia
maailman bruttokansantuotteesta.

ESSEE

Sota on nyt ja tulevaisuudessa ilmastonmuutoksen tor-
junnan edessä, vaikka yrittäisimme parhaamme mukaan
ummistaa silmiämme, ja kohdistaa katseemme kaupun-
kien kiertotalouteen, ilmastoidentiteettipolitiikkaan ja
energiajärjestelmän murrokseen.
Haaveilemme fossiilivapaasta maailmasta, jossa valtiot,

yritykset ja kaupungit osallistuvat yhdessä ekologiseen jäl-
leenrakentamiseen. Samanaikaisesti emme osaa kuvitella
maailmaa ilman sotaa.
Miksi?

Armeijat saastuttavat. Brownin yliopiston tutkimuksen
mukaan Yhdysvaltojen puolustusministeriöllä on vuosit-
tain suurempi hiilijalanjälki kuin monilla valtioilla.
Yhdysvaltojen armeijan vuosibudjetti on noin 720 mil-

jardia dollaria. Suomen valtion budjetti on rapiat 50 mil-
jardia euroa (noin 59 miljardia dollaria). Vuonna 2017
jenkkiarmeija osti yli 250 000 barrelia öljyä joka päivä.
Maailman suurin armeija onmyös yksi suurimmista yksit-
täisistä saastuttajista. Sama koskee myös esimerkiksi Kii-
nan, Intian ja Venäjän sotakoneistoja.
Yhdysvaltojen armeijan logistiikkaverkosto ja tukiase-

mat käyttävät valtavan määrän öljyä ja tuottavat kasvihuo-
nepäästöjä. Jos Pentagon olisi valtio, se olisi maailman55.
suurin hiilidioksidin tuottaja. Ja sen toiminnan keskipis-
te, sodankäynti, kuormittaa ympäristöä kaikista eniten.
Afganistanin sodan syttymisen jälkeen Yhdysvaltojen

armeija on aiheuttanut noin 1,2 miljardin tonnin hiili-
päästöt ilmakehään. Vertailun vuoksi: Britannian valtion
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että sen valmistamia miehistönkuljetusvaunuja on käytet-
ty Jemenin sodassa.
Militarisoitumisindeksi (Global Militarization Index)

vertaa valtioiden puolustusmenoja suhteessa brutto-
kansantuotteeseen ja terveydenhuollon kustannuksiin.
Vuonna 2018 Suomi oli maailmanlaajuisesti sijalla 18.
Euroopan sisällä Suomi on kärkipäässä, sijalla 8.
Suomessa vallitsee keskustelukulttuuri, jossa koulu-

tus ja terveydenhuolto nähdään kuluerinä valtion bud-
jetissa, mutta armeija ja asevarustelu ovat välttämättömiä
hankintoja.
Alleviivaavin ilmentymä tästä on meneillään oleva hä-

vittäjäkauppa. Suomi on ostamassa ensi vuonna hävittä-
jiä, joiden reilun 30 vuoden elinkaarikustannukset voivat
nousta jopa 30–40 miljardiin euroon. Hävittäjienhankin-
tahinnan ylärajaksi on asetettu 10 miljardia euroa. Ne on
tarkoitus rahoittaa budjettikehyksen ulkopuolelta, toisin
sanoen velkarahalla tai esimerkiksi valtion omaisuutta
myymällä. Kulut eivät pääty hävittäjien hankintaan, vaan
jatkuvat muun muassa käyttö- ja elinkaarikustannuksina
aina 2060-luvulle saakka. Jos Suomi lunastaa ilmastolu-
pauksensa, se on ollut tuolloin jo neljännesvuosisadan
hiilineutraali valtio.
Vaikka hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite hiilineut-
raalista Suomesta vuonna 2035, on pääministeri Sanna
Marin (sd.) toistuvasti torpannut hävittäjähankintoja
kritisoineen keskusteluaallon. Kansanedustajat eivät ole
halunneet etsiä vaihtoehtoisille puolustusstrategioille

vuosittaiset päästöt ovat noin 360 miljoonaa tonnia, Suo-
men valtion puolestaan noin 56,5 miljoonaa tonnia. Yh-
dysvallat myrkytti planeettaamme täysin ylimitoitetulla
hyökkäyksellä, jonka vakavimmat seuraukset kohdistuvat
siviiliväestöön ja ympäristöön.
Lisäksi sodan aiheuttamien ympäristötuhojen vaikutuk-
set näkyvät pitkään. Brittiläisen lääkärin Chris Busbyn
tutkimukset osoittavat, että esimerkiksi Yhdysvaltain so-
tilasoperaatioiden ympäristövaikutukset Irakin läntisessä
osassa Fallujassa aiheuttivat kaupungin väestölle suurim-
pia geneettisiä vaurioita, mitä on koskaan tutkittu.

Suurimmat asevoimat eivät ole yksin syytetyn penkillä.
Sotateollisuus on kansainvälinen bisnes, jossa myös ver-
rattain militaristisella Suomella on näppinsä pelissä.
Pohjoinen hyvinvointivaltio nähdään (ja halutaan esit-

tää) maailmalla turvallisena ja rauhaa edistävänä valtio-
na, erityisesti rauhanturvaamisen ja siviilikriisinhallinnan
osalta. Rauhaa rakastavalla valtiolla on myös toiset kasvot.
Suomalaisyritykset ovat vieneet siviiliaseita ja sotatuot-

teita 2000-luvulla yhteensä yli kahden miljardin euron ar-
vosta yli sataan maahan, selviää SaferGlobe-ajatushauto-
mon raportista. SaferGlobe on laskenut Tukholman kan-
sainvälisen rauhantutkimusinstituutin Siprin lukuihin
perustuen, että Suomi on ollut 2000-luvulla väkilukuun
suhteutettuna maailman 13. suurin aseiden viejä.
Esimerkiksi valtion aseyhtiö Patrian vientiä Arabiemi-

raatteihin on arvosteltu voimakkaasti, kun on paljastunut,
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ilmatilaa, vaikka sellaisia on esitelty myös puolustusvoi-
mien sisältä. Hankkeen todellisia kustannuksia ei ole an-
nettu edes kansanedustajille, jotka päättävät lopullisesta
hankinnasta vuonna 2021.
Puolustushallinto on heiluttanut hävittäjäkeskustelun

tahtipuikkoa vapaasti.
STT:n ja Ylen mukaan puolustushallinto on pyrkinyt

systemaattisesti vaikuttamaan kansalaisten ja poliitikko-
jen mielipiteisiin hävittäjähankintoja koskevassa viestin-
nässä. Puolustusvoimien ulkoisen viestinnän tavoitteena
oli vuonna 2015, että kansalaiset eivät kyseenalaista vai-
keassa taloustilanteessa puolustukseen tehtäviä lisäsatsa-
uksia.
Amerikkalainen sosiologi C. Wright Mills kirjoittaa The
Power Elite -teoksessaan sotateollisesta kompleksista (Mili-
tary-Industrial Complex). Tämä tarkoittaa aseteollisuuden,
armeijan ja poliitikkojen muodostamaa eliittiverkostoa,
joka kykenee ohjailemaan hankintoja pienen piirin ta-
loudellisten intressien mukaisesti. Suomessa esimerkki-
nä eliittiverkostosta voisi käydä se, että Puolustusvoimien
entinen komentaja Jarmo Lindberg siirtyi lobbaamaan
hävittäjiä.

Viimeistään koronapandemia on saanut monet valtiot
miettimään, missä yhteiskunnan prioriteettien tulisi olla.
Sotilaallinen asevarustelu pystyy vastaamaan todellisiin
turvallisuusuhkiin, kuten ilmastonmuutokseen ja sosiaa-
liseen erkaantumiseen, erittäin heikosti.
Viimeksi, kun Suomi päivitti hävittäjäkoneita elettiin

1990-luvun syvintä lama-aikaa ja Neuvostoliiton hajoami-
sen seurauksena syntynyttä epävakauden tilaa.
Tilanne on nyt samankaltainen, mutta tällä kertaa on-

gelmien horisontissa siintää maailmanlaajuinen korona-
pandemia ja kansainvälisen tiedeyhteisön tunnustama
ekokatastrofi. Loppuvuodesta 2020 yli 200 tutkijaa, tai-
teilijaa ja kansalaistoimijaa vetosikin aikalisän ja uuden
harkinnan puolesta hävittäjähankkeessa. Valtiot suhtau-
tuvat ilmastokriisiin aivan eri tavalla kuin kolmekymmen-
tä vuotta sitten.
YK, Euroopan unioni, valtiot, sekä kaupungit ja järjes-

töt ympäri maailmaa ovat kukin vuorollaan julistaneet il-
mastohätätilan. Silti asevarustelun polulla kipitetään en-
nätysvauhtia eteenpäin.
Esimerkiksi demokraattiehdokkaan Joe Bidenin valinta
Yhdysvaltojen presidentiksi tuskin muuttaa jenkkiarmei-
jan päästökehitystä, vaikka hänen imagonsa onkin ulkoi-
sesti ilmastopositiivinen ja diplomatiaa korostava. Biden
on nostanut ilmaston yhdeksi kärkiteemakseen ja hänel-
tä odotetaan satsauksia esimerkiksi yritysten energia- ja
ilmastoratkaisuihin. Hän on myös luvannut tuoda jenkit
takaisin mukaan Pariisin sopimukseen. Yhdysvaltalaiset
asiantuntijat kuitenkin uumoilevat, että maan puolus-
tuspolitiikka ei silti tule juurikaan muuttumaan, vaan ar-
meijan rahoitus (ja päästöt) pysyvät edelleen korkealla
tasolla.

Asevarustelun juuret ovat syvällä historiassa. Ajanlaskun
alkuaikoina Ateenassa oli jopa kuolemanrangaistuksen

uhalla kielletty tekemästä esitystä puolustusvarojen käy-
tön muuttamisesta.
Sodan ja aseiden muoto on kuitenkin muuttunut pa-

rissa vuosituhannessa, suuresti.
Esihistoriallisissa maasodissa, Antiikin ja varhaisen kes-
kiajan sodissa käyttövoimana olivat ihmisten ja eläinten
lihakset. Soturit käyttivät tikareita, kirveitä ja miekko-
ja lähitaisteluissa joko jalan tai ratsain, kirjoittaa Vaclav
Smill Energia ja sivilisaatio -teoksessaan. Edellisen sadan
vuoden aikana asekehittely on kiihtynyt valtavasti. Vielä
ensimmäisessä maailmansodassa esimerkiksi hevosilla oli
korvaamaton merkitys taistelukentillä ja sen lähellä, vaik-
ka maailmansotaa pidetään polttomoottorin voimalla
kulkevien ajoneuvojen, kuten kuorma-autojen, hyökkä-
ysvaunujen, hävittäjien ja ambulanssien, ensimmäisenä
sovelluspaikkana.
Ihmiskunnan historia osoittaa, että kehitetty asejärjes-

telmä on harvoin jäänyt käyttämättä. Tuliaseiden ja tyk-
kien levittäytyminen ja parantaminen alkoivat nopeasti
niiden keksimisen jälkeen. Sama koskee ydinasetta, jota
valmisteltiin hirmuisella kiireellä toisen maailmansodan
aikana, ja jota käytettiin Hiroshimassa 6. elokuuta ja Na-
gasakissa 9. elokuuta 1945.
Kaikkien aikojen voimakkain ydinkoe on ollut “Tsaa-

rin pommi”, jonka Neuvostoliitto räjäytti 30. lokakuuta
1961. Pommi tuotti räjähdyshetkellään 39 nanosekunnin
ajan 5,3 jottawattia, eli noin yhden prosentin auringon
tuottamasta tehosta.
Aseiden evoluutio on johtanut tilanteeseen, jossa ih-

miskuntana seisomme tänä päivänä, valmiina tuhoa-
maan elämän viimeisimmätkin rippeet.
Ydinaseiden ja niiden kuljetusvälineiden kehittämi-

sen, käyttöönoton, turvaamisen ja ylläpidon jokainen
vaihe on energiaintensiivinen. On arvioitu on, että vuo-
sina 1950–1990 ainakin viisi prosenttia Yhdysvaltojen ja
Neuvostoliiton kaupallisesta energiasta kului aseiden ja
niiden kuljetusvälineiden kehittämiseen ja keräämiseen.
Valtiot ovat kerryttäneet valtavan ydinasearsenaalin ja

mannertenvälisiä ohjuksia, joilla tavoittaa maapallon jo-
kaisen kolkan. Ydinaseita on testattu ilmakehässä, maalla
ja vedessä tehdyissä räjähdyksissä yli 2 000 kertaa. Tällä
hetkellä maailman valtioilla on arviolta 13 500 ydinaset-
ta. Leijonanosa näistä on Venäjällä ja Yhdysvalloilla. Mui-
ta ydinasevaltioita ovat Kiina, Ranska, Britannia, Pakis-
tan, Intia, Israel ja Pohjois-Korea.
Useiden Nato-maiden entiset päättäjät ovat vedon-

neet ydinasekieltosopimukseen.
“Ydinaseilla ei voi olla mitään sotilaallista tai edes stra-

tegista oikeutusta, kun otetaan huomioon niiden käytös-
tä aiheutuvat humanitaariset ja ympäristöön liittyvät ka-
tastrofaaliset seuraukset. - - - Emme voi jatkaa unissakä-
velyä kohti jopa suurempaa kriisiä kuin tämä [covid-19],
jonka olemme tänä vuonna joutuneet kokemaan”, vetoo-
muksessa todetaan.
Suomi ei ole allekirjoittanut ydinasekieltosopimusta.

Teknologia on aikaansaanut maailman kutistumisen ja
sotilaallisen tuhovoiman kasvun, johon ihmisten asenteet
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ja politiikka eivät ole ehtineet sopeutua.
Sotateollisen kompleksin seuraava kierros on jo käyn-

nissä. Jos annamme nykykehitykselle siunauksen, tappa-
miseen ja tuhoamiseen hyödynnetään tulevaisuudessa
robotteja, tekoälyä ja autonomisia asejärjestelmiä. Pää-
töksentekoa elämästä ja kuolemasta ei saisi koskaan ul-
koistaa koneille, joilla ei ole moraaliresursseja käytös-
sään. Tappajarobotti ei tunne vastuuta tehdessään hir-
mutekoja.
Helposti ajatellaan, että jos kritisoi yhtä osa-aluetta,

vastustaa koko teknologista kehitystä.
Päinvastoin, osaaminen tulisi saattaa ihmiskunnan hy-

väksi. Asevarustelussa ihmiskunnan älyllinen ja moraali-
nen pääoma sekä energiankäyttö on kohdistettu kehityk-
sen kannalta täydellisen väärään suuntaan.
Sota ja ilmasto kytkeytyvät toisiinsa. Aseiden valmista-

miseen tarvittavien raaka-aineiden hankinta, jalostami-
nen, kuljettaminen, ja sotilaskaluston siirtäminen ympäri
maailmaa aiheuttavat valtavia päästöjä. Puhumattakaan
inhimillisestä kärsimyksestä ja loputtomasta jälleenra-
kentamisesta.
Ilmastonmuutos osaltaan aiheuttaa väkivaltaisia kon-

flikteja, joiden yksi osatekijä on kuivuus ja köyhyys. Esi-
merkiksi Syyrian pitkittyneen sodan erääksi juurisyyksi
on esitetty aluetta piinannutta kuivuutta 2006–2010.
Sotilasmenoja karsimalla voitaisiin ehkäistä konflikteja

ja torjua samalla ilmastonmuutosta. Ideaalitilanteessa
otettaisiin osaaminen sieltä, missä se aiheuttaa eniten
haittaa ja siirretään sinne, missä se tuottaa eniten hyö-
tyä. Osa sotateknologiaan kohdistetuista rahoista pitäisi
siis käyttää ilmastonmuutoksen torjuntaan, mikä saattaisi
parhaassa tapauksessa vähentää sotateknologian tarvetta.
Tällä hetkellä Yhdysvaltojen armeija on jo itse asiassa

siirtymässä puolustusasemiin ilmastonmuutosta vastaan.
”Puolustusministeriö on ainoa Washingtonin osasto,

joka on tarttunut ajatukseen siitä, että ilmastonmuutos
on todellista”, eversti Lawrence Wilkerson, kenraali Co-
lin Powellin entinen esikuntapäällikkö, on todennut.
Tosin pitäämuistaa, että jenkkiarmeijan kaltaisten tur-

vallisuuskoneistojen resilienssiajatteluun ei kuulu välttä-
mättä itse ilmastokatastrofin ratkaiseminen, vaan entistä
jämerämpi varustautuminen sen aiheuttamia ongelmia
vastaan. Yhdysvaltojen armeija valmistautuu poliittiseen
epävakauteen, ruokapulaan, sotaan resursseista ja sota-
pakolaisiin. Vaikkakin se jatkaa varustautumista ja päästö-
jen tuottamista, Pentagon sentään tunnustaa strategisen
uhan, jonka sen oma riippuvuus öljystä aiheuttaa, ja on
tehnyt toimenpiteitä energialähteiden uudistamiseksi.
Pelkästään sotakoneistojen ei tulisi valmistautua il-

mastonmuutokseen, vaan koko ihmiskunnan.

Chicagon yliopistossa sijaitseva Tuomiopäivän kello
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mittaa ihmisen aiheuttaman maailmanlaajuisen katastro-
fin todennäköisyyttä. Sitä ovat ylläpitäneet johtavat ydin-
aseiden, ilmaston, ja turvallisuuspolitiikan tutkijat vuo-
desta 1947 lähtien. Tällä hetkellä viisarit näyttävät kahta
minuuttia vaille kaksitoista – eli maailmanloppua. Syynä
ovat muun muassa hidastelu ilmastotoimien kanssa, tak-
kuavat aseneuvottelut ja ydinsodan uhka.
1900-luvulla sodissa ja konflikteissa kuoli yli 100 mil-

joonaa ihmistä. Millaisen käynnissä olevan vuosisadan
haluamme rakentaa?
Ihmiskunta on tappanut ja tuhonnut päästäkseen kä-

siksi myrkylliseen luonnonvaraan, joka voi lopulta koitua
koko planeetan tuhoksi. Taistelu öljystä – ja muista ympä-
ristöä tuhoavista energialähteistä – on ollut loputtoman
verinen ja järjetön.
Meidän on ymmärrettävä sisällämme lymyäviä hirviöi-

tä. Muutenniitä ei koskaan saada vangittua eikäkesytettyä.
“Pelkkä ymmärtäminen ei tietenkään vielä lopeta kau-

heuksia, mutta sen vastakohta, passiivisuus, auttaa niitä
jatkumaan”, kirjoittaa brittiläinen filosofi ja historioitsija
Jonathan Glover Ihmisyys-teoksessaan.
Kansainvälisten tilanteiden kiristyessä ja kärjistyessä

Suomi on seurannut maailmanlaajuista trendiä, jossa
valtiot hankkivat lisää aseita itselleen. Tämä johtaa väki-
vallan kierteeseen ja loputtomalta tuntuvaan kilpavarus-
teluun. Myös Euroopan unionin julkilausuttu tavoite on
yhtenäistää teollisuutta vastaamaan alati kasvavan aseva-
rustelun tarpeita. Suomi ei ole tällä hetkellä aloitteelli-
nen rauhan edistäjä, vaikka sillä on ollut esimerkiksi ke-
miallisten aseiden kieltosopimuksessa 1990-luvulla vahva
rooli.
Jos haluamme edistää rauhaa, emme voi puuttua kon-

flikteihin vasta siinä vaiheessa, kun ne ovat jo käynnissä.
Rauhanpuolustajia poliitikot eivät juurikaan kuunte-

le, mutta ilmastoaktivisteja kylläkin. Niin rauhanjärjestö-
jen kuin ilmastoliikkeen yhteisenä tavoitteena tulisi olla
sotien ehkäiseminen ja asevarustelun hidastaminen. Po-
litiikan taas tulisi ottaa sotateollisuuden hillitseminen
yhtä tosissaan kuin ilmastotoimet.
YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sentään vaati so-

timisen lopettamista kaikkialla maailmassa maaliskuun
2020 lopulla. Guterres varoitti, että sotaa käyvät valtiot
ovat koronaviruspandemian johdosta kaikkein haavoittu-
vimmassa asemassa, sillä monesti niiden terveydenhuol-
lon järjestelmät ovat romahtaneet.
Kolme viidestä YK:n turvallisuusneuvoston pysyvästä

jäsenvaltioista kannatti tulitaukoja koronapandemian ta-
kia. Pysyvät jäsenvaltiot Kiina, Venäjä, Yhdysvallat, Rans-
ka ja Britannia ovat sattumoisin myös maailman suurim-
pia asejättiläisiä.

Sota hidastaa ihmiskunnan kehitystä ja tuottaa sanoinku-
vaamattoman paljon kärsimystä, usein kaikista eniten ih-
misille, joilla ei ole sodan syttymisen tai siihen laukaisevi-
en tekijöiden kanssa mitään osaa.
Ruotsalainen tutkija Thomas Ohlson kuvaa soti-

en syitä kolmen R:n teorialla. Sodan syttymiselle tarvi-
taan syy (reason), voimavaroja (resources), ja poliittista

päättäväisyyttä (resolve).
On aivan perusteltua kysyä, millainen millaiseksi ih-

miskunnan historia olisi muodostunut, jos se ei olisi va-
linnut sodan ja asevarustelun tietä. Ohlsonin kuvaamia
poliittista tahtotilaa ja resursseja on nyt löydettävä ekolo-
giseen jälleenrakentamiseen.
Vanhaan maailmaan ei voi olla enää paluuta, ja mei-

dän pitää yhdessä miettiä, mitä itseään tuhoavan järjes-
telmän tilalle voi rakentaa. Jos kaiken on muututtava, ol-
koonkin sitten niin, että myös jatkuvaan kasvuun ja sor-
toon pohjautuva talousjärjestelmä peitellään ikiuneen.
Aluksi mainittu Elise M. Boulding kysyi ihmiskunnan

tähänastisen historian tuhoisimpien sotien keskellä, mil-
tä maailma ilman aseita näyttäisi ja miten se toimisi.
Me emme tiedä. Toistaiseksi vain taide on onnistunut

luomaan sellaisen maailman. Ihmiskunnan on ennennä-
kemättömällä tavalla kehitettävä moraalista päämäärään-
sä, jos se haluaa lunastaa paikkansa maailmasta, jossa ei
ole sotaa. Ihminen joka on aloittanut sodat, pystyy myös
lopettamaan ne.
Ihmiset ovat hermosoluja aivoverkostossa, jota kut-

summe ihmiskunnaksi. Sota on ajatus, josta sen verkos-
ton on päästettävä pysyvästi irti. Maailma ilman aseita
näyttäisi kuviteltavissa olevista vaihtoehdoista luonnon
monimuotoisuuden, planeetan luonnonvarojen käytön
ja ihmiskunnan kannalta kestävimmältä vaihtoehdolta.
Se olisi suuri askel ihmiskunnalle, mutta pieni ihmi-

selle.

Kirjoittaja on toimittaja ja viestinnän ammattilainen, joka
on erikoistunut ympäristöä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta
käsitteleviin teemoihin.

Essee on julkaistu alunperin ilmasto- ja ympäristökysymyk-
siin keskittyvässä Hyvän sään aikana -verkkomediassa. Se on
laadittu Tiina ja Antti Herlinin säätiön myöntämän apura-
han turvin ja julkaistaan keväällä 2021 myös e-kirjakokoel-
massa, jonka kustantaa Into Kustannus oy.

ESSEE

Kuvalähteet: Fredrik Carl Mülertz Størmer / Norsk Teknisk Museum (CC BY 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/), Pixabay (Public Domain)
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Armeija kaappasi vallan Myanmarissa 1. helmikuuta sen
tukeman Union Solidarity and Development Party -puo-
lueen hävittyä vaalit Aung San SuuKyin johtamalleNatio-
nal League for Democracylle. Armeijan johto väitti vaale-
ja vilpillisiksi, vangitutti Suu Kyin sekä NLD:n muita
johtajia ja julisti maahan poikkeustilan “vapaiden ja

reilujen vaalien” turvaamiseksi myöhemmin.
Myanmarilaiset aloittivat nopeasti satojatuhansia

osanottajia keränneen väkivallattoman vastarinnan kam-
panjan, joka on koostunut mm. monien eri ammatti-
ryhmien lakoista, katujen tukkimisesta, sotilaskalustoa
kuljettaneen junan matkan hidastamisesta sekä armei-
jan omistamien palvelujen ja tuotteiden boikotoimises-
ta. Nyt käytävä vallankaappauksen vastainen väkivallaton
kamppailu vaikuttaisi tähtäävän vallankaappajien delegi-
timointiin ja näiden hallitsemispyrkimysten lamaannut-
tamiseen pakottavan väkivallattoman toiminnan periaat-
teita soveltaen, ei vain mielenilmauksellisiin “protestei-
hin”, joiksi myanmarilaisten toimia on mediassa tyypilli-
sesti nimitetty.
Useista mediareportaaseista voi saada myös käsityk-

sen, että aktiivinen toiminta vallankaappausta vastaan
olisi syntynyt tyhjästä. Tämä ei pidä paikkaansa, sillä
Myanmarissa on vuosikymmenien perinne väkivallatto-
man kamppailun keinoista vastustaa sotilashallinnon yk-
sinvaltaa.
Vallankaappauksen jälkeinen yhteiskunnallinen ase-

telma muistuttaakin monella tapaa kolmen vuosikymme-
nen takaista: Suu Kyi ja häneen henkilöity Myanmarin
demokratialiike saavuttivat tuolloin laajaa kansainvälistä
huomiota käyttämällä tehokkaaksi todettuja väkivallatto-
man kamppailun keinoja painostaakseen sotilashallintoa
kunnioittamaan vuonna 1990 pidettyjen ja hallinnon si-
vuuttamien vaalien tulosta. Suu Kyille 1991 myönnetty
Nobelin rauhanpalkinto annettiinkin nimenomaan “hä-
nen väkivallattomasta kamppailustaan demokratian ja

VAIHTOEHTO
VÄKIVALLAN
KIERTEELLE

ihmisoikeuksien puolesta”.
Väkivallaton kamppailu ei ol-

lut tällöinkään spontaania vaan hy-
vin suunnitelmallista, mistä kertoo
myös väkivallattoman kamppailun
keskeisen teoreetikon Gene Sharpin
koulutusmatka Myanmariin vuonna
1992. Matkan jälkeen Sharp kirjoit-
ti vaikutusvaltaisen teoksensa From
Dictatorship to Democracy ohjekir-
jaksi juuri Myanmarin demokraatti-
selle liikkeelle.
Suu Kyi on itsekin todennut vä-

kivallattomuuden olleen hänelle
pikemminkin harkitun käytännölli-
nen kuin moraalinen valinta kamp-
pailussa sotilashallintoa vastaan. Täs-
tä kielii ehkä myös hänen kansainvä-
lisesti järkyttänyt toimettomuutensa
valtiokanslerina vuonna 2017, kun
Myanmarin armeija toteutti etnisek-
si puhdistukseksi luokitellun väkival-

takampanjan maan rohingya-vähemmistöä kohtaan.
Oli Suu Kyin ja tämän edustaman demokratialiikkeen

valinta käyttää väkivallatonta kamppailua kuinka poliitti-
sesti laskelmoitua tahansa, se on tarjonnut käytännölli-
sen vaihtoehdon sotilasdiktatuurin vastaiselle sissitoimin-
nalle ja siten toiminut vahvana vastalääkkeenä väkivallan
kierteelle Myanmarissa. Jo tästä syystä maan väkivallatto-
man kamppailun historia ansaitsisi nykyistä laajempaa
tunnettuutta.

Vallan menoa -palstalla yhteiskuntatieteiden maisteri Juha-
ni Mastokangas kirjoittaa väkivallattomasta kamppailusta ja
sen tiimoilta.
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Aseistakieltäytyjäliiton pitkäaikainen lakiasiainsihtee-
ri Juha Keltti menehtyi 15.1.2021. Hän oli syntynyt
20.3.1952. Uransa Aseistakieltäuytyjäliitossa hän aloitti
loppuvuonna 1992 ja se jatkui aina vuoden 2020 alku-
kuukausiin saakka.
Aseistakieltäytyjäliittoon tullessaan Juhalla oli jo nel-

jännesvuosisadan kokemus yhteiskunnallisesta toimin-
nasta. Vaikka hänen taustansa oli 1960-luvun lopun ja
70-luvun vasemmistolaisessa liikehdinnässä, hän osoit-
ti vuosien aikana herkkyyttä uutta yhteyskunnallista lii-
kehdintää kohtaan. 1990-luvulla hän antoi oikeusapua ja
neuvontaa käsittämättömän media- ja viranomaisvainon
kohteeksi joutuneelle varhaiselle eläinoikeusliikkeelle,
jonka seurauksena päätyi itsekin loanheiton kohteeksi.
2000-luvun puolella hänen mielenkiintonsa kohdistui
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja köyhyyden kysy-
myksiin. Vuonna 2015 hän oli aktiivisesti organisoimas-
sa leikkauspolitiikan vastaista Joukkovoima-liikettä. Ja vii-
meisinä vuosinaan keskeisen osan sai väkivallattoman yh-
teiskunnallisen muutoksen analysointi ja kehittäminen,
Siviilien puolustus -projektin ja Vastarintaopistoa koske-
vien suunnittelmienmuodossa. Näidenhankkeiden edis-
täminen jatkuu nyt muiden voimin.

JUHA KELTTI IN MEMORIAM

Keskeisimmän osa Juhan yhteiskunnallisesta toimin-
nasta vuodesta 1992 alkaen muodosti kuitenkin hänen
työnsä Aseistakieltäytyjäliitossa. Vuosien ja vuosikymmen-
ten saatossa sadat ja tuhannet asevelvollisuuden takia
ongelmiin joutuneet aseistakieltäytyjät saivat häneltä asi-
antuntevaa oikeusapua ja neuvontaa, oli kysymys sitten
totaalikieltäytymisestä ja siitä seuraavasta vapausrangais-
tuksesta, palveluspaikkojen laiminlyönneistä, vapautuk-
sen hankkimisesta tai muunlaisista asioista. Lakiasian-
sihteerin työn lisäksi hän edusti Aseistakieltäytyjäliittoa
myös valtiovallan suuntaan. Keskeisin osuus tästä työstä
oli varmastikin osallistuminen nykyisen siviilipalveluslain
valmistelleeseen työryhmään 2006-07.
Itse tulin Aseistakieltäytyjäliiton toimintaan samoihin

aikaan kuin Juhakin. Minulle hän oli pitkäaikainen työ-
pari ja korvaamaton yhteistyökumppani Aseistakieltäyty-
jäliiton toimintaa rakentaessamme vuodesta 1992 alka-
en. Hän oli kuitenkin myös läheinen henkilökohtainen
ystävä, jota ilman toiminta järjestössä olisi saattanut muo-
dostua liian raskaaksi.
Juha Kelttiä jää kaipaamaan läheiset ja laaja joukko

ystäviä ja yhteistyötovereita. Me jäljelle jääneet voimme
vain kiittää Juhaa periksiantamattomasta työstäsi parem-
man maailman eteen ja jatkaa työtämme sen pohjan va-
raan, jota hän on ollut rakentamassa. Lepää rauhassa,
Juha.
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"JOKAISTA
VOITTOA OSAA
ARVOSTAA"
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Antimilitaristi julkaisee uudelleen Juha
Keltin (1952-2021) henkilökuvan
vuodelta 2008. Artikkeli on julkaistu
Sivari&Totaali -lehdessä 2/2008.

JUHA KELTT I ON
PUOLUSTANUT
SATOJA S IVARE ITA JA
TOTAAL IK IELTÄYTYJ IÄ

Moni tuntee Juha Keltin. 56-vuotias
lakiasiainsihteeri vastaa puhelimeen
tai sähköpostiin Aseistakieltäytyjä-
liitossa, kun joku tarvitsee juridista
apua. Sen sijaan harva tietää, kuinka
monen mutkan kautta hän on Rau-
hanasemalle päätynyt.
Helsingissä vuonna 1952 synty-

neen Juhan tie vei kansakoulun alus-
sa perheen mukana Espoon Tapio-
laan. Silloin politiikka vielä kiinnosti
nuoriakin. Oppikoulussa Keltti oli jo
mukana Suomen Demokraattisessa
Nuorisoliitossa ja Teiniliitossa.
”Tapiolan Yhteiskoulussa väiteltiin

paljon politiikasta ja filosofiasta. Viet-
namin sodan vastainen liike ja vuo-
den 1968 opiskelijakapina inspiroivat
meitä.”
Koko 1970-luku oli Juhalle järjestö-

toiminnan viemää. Siinä sivussa jäivät
kesken niin filosofian kuin oikeustie-
teenkin opinnot. Vuosikymmenen lo-
pulla vierähti yksi talvi Moskovassa, jon-
ne sen ajan vasemmistonuoret tapasivat
mennä Komsomol-kouluun.Politiikassa
kuohui, mutta nykyiset puheet ”vaaran
vuosista” pistävät naurattamaan.
”Mitään vallankumousta ei Suo-

messa 1970-luvulla ollut meidän kä-
sityksemme mukaan odotettavissa –
vasta nyt ovat historioitsijat avanneet
sokeat silmämme” Keltti ironisoi.

ANT IMIL I TAR IST I
VARUSMIESL I I TOSSA

Varusmiespalveluksen Keltti suoritti
tykkimiehenä Tuusulassa 1977–78.
”Ajattelimme siihen aikaan, että

varusmiehet jotenkin voisivat estää
armeijan käyttämistä kansaa vastaan.”
Ruodusta oli luontevaa siirtyä Va-

rusmiesliiton järjestösihteeriksi. Jo
silloin Keltti mielsi itsensä antimili-
taristiksi, ja piti liittoa ennen kaikkea
varusmiesten etujärjestönä. Pääesi-
kunnan karvat nousivat pystyyn, kun
Varusmiesliiton lehdessä julkaistiin Si-
viilipalvelusmiesliiton vaihtomainos.
”Pian sieltä yritettiin kieltää kan-

telujen tekeminen, keltaisen lehdis-
tön käyttäminen ja yksittäistapauksiin
puuttuminen. Lopuksi esikunta varoit-
ti liiton johtoa valitsemasta minut pää-
sihteeriksi, mistä olen hitusen ylpeä.”
1990-luvun alussa Keltti työsken-

teli vapaana toimittajana. Vuonna
1992 vastaan tuli kiinnostava juttuai-
he: Kaj Ranisen eli nykyisen AKL:n
järjestösihteerin asevelvollisuudesta
kieltäytyminen oli johtanut vankila-
kierteeseen. Kuukausia kestäneen
prosessin raportoiminen avasi tien
Aseistakieltäytyjäliitoksi nimensä
muuttaneeseen etujärjestöön, jonka
lakiasiainsihteerin pallille Juha istui
1993. Lopullisesti hän irtisanoutui
armeijasta kieltäytyessään reservistä
seuraavana vuonna.

S IVARE ILLE VOITTOJA ,
TOTAALE I LLE TAPP IO ITA

”Hoidin aikoinaan ehkä pari sataa
aseistakieltäytyjien oikeudenkäyntiä.
Jotain hulluutta kai siinä on takana,

kun suurin osa oli totaalijuttuja, jois-
sa tappio oli lähes varma. Toisaalta jo-
kaista voittoa osaa arvostaa.”
Yhtä olennainen osa työtä on ollut

siviilipalvelusmiesten puolustaminen.
”Arvelisin osallistuneeni ehkä sa-

dan valitusasian hoitamiseen, joissa
on ollut kysymys muunmuassa kurin-
pitorangaistuksista, palveluskelpoi-
suudesta ja lykkäyksistä. Useimmat
on voitettu.”
Joskus työ on ollut raskasta – esi-

merkiksi tänä vuonna voimaan tul-
leen uuden siviilipalveluslain valmis-
telu oli pitkä ja kivinen.
”Huomattava osa alkuvaiheen ko-

kousajasta meni siviilipalvelusmies-
ten sodanaikaisen aseman määrit-
tämiseen. Vaikka maa elääkin syvää
rauhan aikaa, pidän voittona sitä, että
siviilipalvelusmiehet kriisitilassa mää-
rättäisiin siviilitehtäviin.”
Keltti kannustaa aseistakieltäytyjiä

ottamaan yhteyttä. Esimerkiksi mieli-
valtaisesta kurinpitopäätöksestä kan-
nattaa aina valittaa. Helpoimmin asi-
at hoituvat sähköpostilla – ainakaan
viljelypalstalle Juha ei puhelintaan
ota mukaan.
”Puutarhanhoito on minulle pu-

bia terveellisempi tapa nollata työasi-
at. Viljely tarjoaa puritaanista hyöty-
liikuntaa, kasviksia ja esteettisiä elä-
myksiä. Teen siinä symbolisen paluun
kulttuurin perustaan, agrikulttuuriin.
Voi olla, että ilmastonmuutoksen
edetessä perustan lujittaminen alkaa
olla jokaisen tehtävä.”
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Mitä sivari
duunaa nyt?
Seurakunnan kautta nuorisotyöhön

Antti Lindholm, 30 v
Siviilipalveluspaikka: Tanssiteatteri Rimpparemmi

Nykyinen toimi: Teatteriteknikko ja ääni-, valo- ja
videosuunnittelija

Mikä oli palveluspaikkasi? Missä, milloin ja miksi valitsit
siviilipalveluksen?

Siviilipalveluspaikkani oli siviilipalvelusta edeltävä ja sen
jälkeinen työpaikkani, Tanssiteatteri Rimpparemmi Rova-
niemellä. Valitsin palveluspaikan puhtaasti kätevyyden ta-
kia, en halunnut keskeyttää työtäni tekeillään olevan pro-
duktion parissa, joten työläisestä sivariksi muuttuminen
oli järkevin vaihtoehto.

Millainen oli mielestäsi siviilipalveluksen koulutusjakso?

Koulutusjakso kävi itselleni lomasta. Monta vuotta kovaa
tahtia paahtaneelle teatterityöläiselle kuukaudenmajoitus
ja ilmaiset ruoat suoraan Helsingin kupeessa oli kuin tai-
vaan lahja. Kokemus olisi varmasti ollut hankalampi, jos
olisin painellut suoraan lukiosta pelokkaana pitkätukka-
na sivariksi, mutta 28 vuotiaana maailma oli ehtinyt anta-
maan hyvin perspektiiviä.

Mitä hyötyä siviilipalveluksen suorittamisesta on ollut si-
nulle? Minkä päätöksen tekisit nyt, jos kutsunnat olisivat
uudestaan edessä?

Hyötyähän oli, sain suoritettua koulutusjaksolla ensiapu-
kortin, tulityökortin ja ensisammutuskortin, joista on ja
tulee oleman hyötyä työssäni, sekä öljyntorjuntakortin,
jota en toivottavasti koskaan tule tarvitsemaan. Haittaa
ei myöskään ollut siitä, että palvelukseni myötä pääsin sa-
mantien takaisin oman alani ympäristöön, vaikkakin hie-
man eri statuksella. Jos kutsunnat olisivat uudelleen edessä
niin lähtisin ehdottomasti taas kuukauden lomareissulle.

Mitä ja missä duunaat tällä hetkellä?

Ekaan vastaukseen viitatakseni, teatteritekniikkaa ja ääni-,
valo- ja videosuunnittelua Rovaniemellä.

Mitä haluaisit viestiä nyt kutsuntaiässä oleville nuorille?

Tehkää teistä järkevimmältä tuntuva ratkaisu. Jos puolus-
tusvoimat kiinnostavat niin mikäpä siinä, antaa palaa vaan
ja kasarmile, mutta jos ei nappaa niin lähtekää sivariin
kummempia kursailematta. Älkää antako kenenkään tai
minkään painostaa teitä tekemään päätöstä, joka tuntuu
väärältä.

Miten elämänkatsomuksesi on muuttunut vuosien mit-
taan? Onko asepalveluksen järjestelmässä mielestäsi jo-
tain erityisen epäilyttävää?

Nuorempana militarismi ja sodat tietty kiehtoivat ja ar-
meija tuntui itsestäänselvyydeltä osana maailmanjärjestys-
tä, mutta nykyään asepalvelus näyttäytyy minulle lähinnä
välttämättömänä pahana. Se on jotakin mitä ei koskaan
toivottavasti käytetä, mutta jonka ylläpitäminen on toistai-
seksi järkevää, tosinmuotoa pitää harkita. Vähänkuin Tin-
der-tili aikuisiällä

Paras sivarimuistosi?

Koulutusjakson parhaat hetket vietin nukkuen soutuve-
neessä keskellä Lapinjärveä. Elämäni parhaita hetkiä myös.

Jokin hieno motto tai mietelause enemmän tai vähemmän
aiheen tiimoilta?

Älä tapa mitään, mitä et ole myös valmis syömään.
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MItä s ivar i duunaa Nyt ?
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Toimintakalenteri
24.4. Klo 14 AKL:n kevätliittokokous etäyhteyksin
29.–30.5. AKL Maailma kylässä -festivaaleilla Helsingissä
28.6.-9.7. Ruokaa ei aseita -työleiri Helsingissä Pasilan Rau-

hanasemalla yhteistyössä Kansainvälinen vapaa-
ehtoistyö ry:n kanssa

Fyysiset tapahtumat järjestetään koronatilanteen salliessa ja
viranomaisten ohjeistuksia noudattaen. Kannattaa seurata
tapahtumailmoitteluamme myös sosiaalisessa mediassa!

Muut mediat
Ex-komentaja Jarmo Lindberg perusti konsulttiyhtiön ka-
renssiaikana – Puolustusministeriö aloittaa asiasta selvityksen
Aamulehti 17.4.

Lockheed Martin on irtisanonut sopimuksensa ex-komen-
taja Jarmo Lindbergin kanssa
Yle 23.4.

Hävittäjäkaupat: suosikin suuria kuluja peitellään.
Suomen Kuvalehti 14.5.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja: HX-hävittäjähanke
keskeytettävä – ”Näyttää korruptoituneen läpikotaisin”
Uusi Suomi 14.5.

HX-pomo tyrmää korruptiopuheet F-35-hävittäjästä: ”Koen
väitteet erittäin loukkaaviksi”
Uusi Suomi 15.5.
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Libero on myös Vasemmistonuorten jäsenten jäsenetulehti!
Vasemmistonuoriin voit liittyä osoitteessa: https://vasemmistonuoret.fi/fi/jasenyys

Neljästi vuodessa ilmestyvä
Libero tarkastelee teemoit-
tain muuttuvaa maailmaa ja
yhteiskuntaa, kulttuurin ja
taiteen ilmiöitäsekä ajan-
kohtaista monikulttuurista
keskustelua.

Liberon vuositilauksenhinta
on 20 euroa. Alle 30 -vuotiaat
nuoret sekä työttömät voivat
tilata Liberon vuosikerran
maksutta. Tilaa lehti osoit-
teessa: extra.vanu.fi/libero




