
VIHA EI LOPU VIHAAMALLA
Sodanvastustajat Ukrainasta, Venäjältä ja Suomesta

viitoittavat väkivallattomuuden tielleV
I

H
A

1 22



Kultti
Kulttuuri- , mielipide- ja tiedelehtien liitto

median moniäänisyyden puolesta jo vuodesta 1991.

Onko Venäjällä tilaa taiteelle?
Millaista on islantilainen dekkarikirjallisuus?

Är pollinering livsviktigt? Säilyykö elokuvahistoria?

Psykoterapian olemus. Eläkeläisten tilanne Ukrainassa.
Koskettamisen rajat ja normit. Metsien ja linnuston

rikkaus Suomessa. Immunologisten lääkkeiden hyöty.
Analyyseja ulkopolitiikasta.

Näistä aiheista ja paljon muusta voit lukea
Kultin lähes 200 erilaisesta jäsenlehdestä.

Tutustu lehtiin ja tilaa
WWW.KULTTILEHDET.FI

KORONA-AIKANAKIN PARAS TAPA TUKEA KULTTUURI- ,
MIELIPIDE- JA TIEDELEHTIÄ ON LUKEA JA TILATA NIITÄ.



S I SÄLLYS

Antimilitaristi on Aseistakieltäytyjäliitto ry:n neljästi vuodessa
julkaisema antimilitaristinen kulttuurilehti.

Vuositilaus 15 euroa. Tili: FI87 8000 1700 7505 41
Lehden tilaus sisältyy Aseistakieltäytyjäliiton jäsenmaksuun.

TOIMITUS NUMEROSSA 1/2022
Päätoimittaja: Kasper Kotisaari
Ulkoasu ja taitto: Sami Nyyssölä
Tekijät ja avustajat: Antti Avarre, Kirsti Era, Aku Kervinen, Eero
Kivistö, Kasper Kotisaari, Juhani Mastokangas, Teemu Mölsä, Vili
Nurmi, Sami Nyyssölä, Kasper Salonen, Timo Virtala, Jyry Virtanen

ISSN 2342-2998
Painopaikka: Suomen Uusiokuori Oy, Somero

Antimilitaristi on Aikakauslehtien Liiton sekä
kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liiton Kultti
ry:n jäsen.

Lehdessä esitetyt artikkelit eivät välttämättä vastaa kaikkien
kirjoittajien tai toimituskunnan näkemyksiä. Kukin seisoo omien
artikkeleidensa takana.

Antimilitaristin seuraava numero ilmestyy kesäkuussa 2022.

www.antimilitaristi.fi

ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO
Rauhanasema, Veturitori 3, 00520 Helsinki
puh. 040 836 2786
toimisto@akl-web.fi
www.akl-web.fi
Facebook: Aseistakieltäytyjäliitto AKL
Twitter: @Akl_Wri
Instagram: Aseistakieltaytyjaliitto

ASEISTAKIELTÄYTYJIEN NEUVONTA
puh. 040 836 2786
toimisto@akl-web.fi

TILAA ANTIMILITARISTI!
Jos et ole AKL:n jäsen, voit tehdä Antimilitaristin tukitilauksen
hintaan 15 euroa per vuosi.

LIITY JÄSENEKSI
Aseistakieltäytyjäliiton jäseneksi voivat liittyä kaikki, jotka kannattavat
liiton periaatteita. Perusjäsenmaksu on 10 euroa, alennettu maksu 5
euroa (palveluksessa oleville sivareille, totaalikieltäytyjille – joiden
oikeusprosessi on kesken – ja kaikille maksuvuonna 22 vuotta tai
vähemmän täyttäville). Tukijäsenmaksu on 20 euroa.

Maksa jäsenmaksusi tilille FI87 8000 1700 7505 41. Kirjoita viestiosaan
nimesi ja yhteystietosi (katuosoite lehteä varten, sekä
sähköpostiosoite). Jäsenmaksuun sisältyy neljä kertaa vuodessa
ilmestyvä Antimilitaristi-lehti.

4 Pääkirjoitus
5 Uutiset ja kannanotot

14 Rakkaudesta ihmiskuntaan
− WRI 100 vuotta

18 Aseistakieltäytyminen Venäjällä
19 Sotatoimet Pohjois-Etiopian

alueella jatkuvat
20 Miten rauhanliikkeen tulisi
suhtautua Ukrainan sotaan?
23 Mustavalkoinen myytti

26 Miksi venäläiset ja ukrainalaiset
sodanlietsojat esittävät toisensa

natseina ja fasisteina
28 Uiguurit, urheilu ja propaganda

31 “Pelkään, mutta jatkan eteenpäin”
32 “En saa selville onko ihminen

hengissä vai ei”
34 Runo: The hand that

signed the paper
35 Taiteilijoita, viihdyttäjiä, runoilijoita,

säveltäjiä, kokkeja ja hippejä
36 Mitä sivari duunaa?
37 Palsta: Vallan menoa

38 Palsta: Kalevi Kapinainen
38 Puhueenvuoro: Kauhun

tasapainosta
39 Toimintakalenteri

39 Sarjakuva
39 Muualta poimittua



4 Pääk irjo i tus

Tappamisesta
kieltäytymi-
sessä ei ole
mitään
hävettävää
Viha on suhteellisen vaikeasti määriteltävissä oleva psyko‐
loginen tunne. Aion kuitenkin tässä pääkirjoituksessa yrit‐
tää tarkastella ainakin joitakin sen osatekijöitä.

Otavan ensyklopedian mukaan viha liittyy aina yksi‐
lön kokemaan epäoikeudenmukaisuuden tunteeseen.
Olemme saaneet tätä kirjoitettaessa vastikään kuulla, että
Venäjä on hyökännyt Ukrainaan. Venäjän valtion ja sen
armeijan nähdään olevan pitkälti presidentti Vladimir Pu‐
tinin henkilökohtaisessa ohjauksessa. Ukraina on pieneh‐
kö valtio, joka nähdään tilanteessa altavastaajana – myös
Suomen historiaa muistuttavilla tavoilla. Tutkimusten mu‐
kaan ihminen identifioituu helpoiten sen osapuolen ase‐
maan, jonka tunteisiin ja kokemuksiin on helpointa sa‐
mastua, minkä lisäksi sympatiat kohdistuvat helpoiten al‐
tavastaajan puolelle.

Muun muassa näiden seikkojen myötä moni suoma‐
lainen on havaintojeni mukaan kohdistanut vihan tun‐
teensa Vladimir Putinin henkilöön. Eräänkin paikallisleh‐
den pääkirjoituksessa toivottiin Suomen johdolta saman‐
laista “päättäväisyyttä” kuin Turussa vuoden 1994 jalkapal‐
lo-ottelussa Putinin solisluun murtaneelta arkkipiispalta.
Mainittakoon kyseisen kirjoituksen eduksi, että siinä kui‐
tenkin viitattiin henkiseen päättäväisyyteen fyysisen väki‐
vallan sijaan.

Ihmisille on äärimmäisen tärkeää säilyttää omanar‐
von tuntonsa ja itseohjautuvuutensa. Näiden tarpeiden
loukkaaminen tuottaa häpeää ja vihaa. Psykoanalyytikko
Sigmund Freudin mukaan viha on tunne, jossa psyyke ha‐
luaa tuhota tyytymättömyytensä ja onnettomuutensa läh‐
teen, pyrkimyksenään näin säilyttää itsensä. Tämä itsesäi‐
lytyksen akti taas perustuu siihen, että ihminen on havain‐
nut tällaisen tuskaa aiheuttavan kohteen. Häväistyksi tule‐
mista käsittelevässä kirjassaan W. I. Miller kertoo tapauk‐
sesta, jossa ryhmä ihmisiä kosti yhdelle ryhmäläisistään tä‐
män huonon käytöksen häpäisemällä hänet. Tapauksesta
kerrotaan kaksi eriävää selontekoa, jotka vaikuttavat

merkittävästi siihen, ketä kohtaan lukija kohdistaa vihan
tunteensa. Toisin sanoen, se miten käsitämme asioiden ta‐
pahtuneen, on äärimmäisen olennaista siinä, keneen sym‐
patiamme kohdistuu – niin Venäjän kansalaisilleen koh‐
distaman propagandan kohdalla, kuin myös muiden int‐
ressien korostamien näkökulmien kohdalla.

Tämän lehden takakannessa lukee War Resisters’ In‐
ternationalin perustamiskokouksessa vuonna 1921 muo‐
toiltu periaate: “Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan. Siksi
olen päättänyt olla tukematta minkäänlaista sotaa ja
kamppailla sotien kaikkien syiden poistamiseksi.” Sitoutu‐
minen tähän ei kuitenkaan tarkoita, että meidän tulisi alis‐
tua epäoikeudenmukaisuuden edessä. Se kuitenkin tar‐
koittaa pidättäytymistä väkivallan käyttämisestä. Jos kat‐
somme Prahan kevättä vuonna 1968, kun Neuvostoliiton
panssarivaunuilla ajettiin silloisen Tsekkoslovakian pää‐
kaupunkiin, verenvuodatukselta pitkälti vältyttiin, koska
kansalaiset eivät käyttäneet väkivaltaa hyökkääjää kohtaan.
He eivät kuitenkaan alistuneet miehitykselle, vaan sinnik‐
käästi kieltäytyivät tottelemasta miehittäjän vaatimuksia.
Noin 21 vuotta myöhemmin miehitys päättyi, eikä Tsekin
tai Slovakian kulttuuri koskaan kadonnut. Tämän havain‐
non tarkoitus on muistuttaa, että vastarinnan muodot ei‐
vät rajoitu sotilaallisiin tai väkivaltaisiin ratkaisuihin.
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Sosiaalipsykologian ensyklopediassa määritellään
kunnian kulttuuri sellaiseksi kulttuuriksi, jossa ihminen,
useimmiten mies, tuntee itsensä pakotetuksi suojelemaan
mainettaan vastaamalla loukkauksiin tai uhkauksiin –
usein väkivaltaa käyttämällä. Kunnian särkyessä seuraukse‐
na on häpeä, jota yhdistää vihaan, edelleen sosiaalipsyko‐
logian mukaan, muunmuassa toisten syyttäminen ja koke‐
mus epäoikeudenmukaisuudesta.

Viha voi olla hyödyllinen tunne omien rajojen aset‐
tamisessa. Kollektiivisesti koettu viha voi kuitenkin tyh‐
mentää ihmistä, ja tekee analyyttisen ajattelun vaikeam‐
maksi. Esimerkiksi psykologi Taija Stoat kertoo, että taiste‐
luun valmistautuva näkee toisen käytöksessä selviä hyök‐
käyksen aikeita, olipa tällä sellaisia tai ei.

1980-luvun alussa ydinaseiden uhka oli yhdessä his‐
torian pahimmista vaiheistaan. Vuonna 1983 Able Archer 83
-harjoituksessa NATO harjoitteli perinteisen sodan muut‐
tumista ydinsodaksi ja nosti tässä yhteydessä valmiutensa
korkeimmalle tasolle. Neuvostoliitto tulkitsi tämän peitel‐
lyn ensi-iskun valmisteluksi ja laittoi myös ydinaseensa val‐
miuteen. Tässä tilanteessa Neuvostoliitto sai vääräksi osoit‐
tautuneen tiedon hyökkäyksestä, mutta eversti Stanislav
Petrov päätti olla vastaamatta. Maailma säästyi ydintuhol‐
ta. Vuotta aikaisemmin kirjailija Kurt Vonnegut piti kuu‐
luisan rauhanpuheensa newyorkilaisessa kirkossa. Hän
kertoi nähneensä unen, jossa hän kysyi tuhat vuotta hä‐
nen jälkeensä eläviltä ihmisiltä, kuinka ihmeessä ihmiset
onnistuivat vetypommeista huolimatta selviämään jälleen

yhden vuosituhannen. Vonnegutin uni-ihmiset vastaavat
selvinneensä suosimalla aina elämää kuoleman sijaan –
vaikka tämä tarkoittaisi loukkausten nielemistä ja häväis‐
tyksi tulemista.

Palatkaamme vielä lyhyesti tähän päivään Ukrai‐
naan ja Venäjälle. Venäjä pakottaa nuoria varusmiehiä al‐
lekirjoittamaan sopimussotilaan paperit ja lähettää heidät
sotimaan naapuriaan vastaan. Ukraina estää kaikkia 18-60-
vuotiaita miehiä poistumasta maasta. Aseistakieltäytymi‐
sen oikeudesta tulee pitää kiinni kaikkialla. Tappamisesta
kieltäytymisessä ei ole mitään hävettävää. Suomen ei pidä
lähteä glorifioimaan minkäänlaista sankarillista tarinaa
‘kansasta, joka taisteli’. Rynnäkkökiväärien ja ammusten
lähettäminen konfliktialueelle on karmaiseva teko siitä
näkökulmasta, että aseiden saatavuus konfliktialueella tut‐
kimusten mukaan lisää siviilien kärsimystä konfliktien ai‐
kana ja sen jälkeen. Aseiden saatavuus lisää myös ihmisoi‐
keusloukkausten todennäköisyyttä ja vaikeuttaa humani‐
taarisen avun pääsyä perille.

Sota on aina karmea tragedia. Viha kutsuu kostotoi‐
miin, ‘opetuksen antamiseen’ vääryyden edessä. Emme
saa antaa valtaa tälle tunteelle, niin ymmärrettävä kuin se
voikin olla. Jos ihmiset eivät kykene nielemään kunniaan‐
sa, sota ei lopu koskaan – sen sijaan ajamme itseämme
kohti kuilua. •

Kasper Kotisaari
päätoimittaja

Venäjän Aseista-
kieltäytyjien
liikkeen
kannanotto
Ukrainan sotaan

1. Se, mitä Ukrainassa tapahtuu, on Venäjän käynnistä‐
mä sota.

2. Aseistakieltäytyjien liike tuomitsee Venäjän sotilaallisen
hyökkäyksen ja kehottaa Venäjää lopettamaan sodan.

3. Aseistakieltäytyjien liike kehottaa venäläisiä sotilaita
olemaan osallistumatta vihollisuuksiin. Älkää ryhtykö
sotarikollisiksi!

4. Aseistakieltäytyjien liike vaatii kaikkia varussotilaita
kieltäytymään palvelemasta armeijassa: pyrkikää sivii‐
lipalvelukseen tai hakekaa vapautusta lääketieteelli‐
sistä syistä.
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Maailma marssii
Ukrainan sotaa vastaan
Venäjän sotaa Ukrainassa on vastustet‐
tu maaliskuun puoleenväliin mennes‐
sä lukemattomissa suurissa mieleno‐
soituksissa ympäri maailman. Eri kan‐
sainvälisten medioiden mukaan suu‐
ria mielenosoituksia on järjestetty esi‐
merkiksi Berliinissä, Lontoossa, Sou‐
lissa, Taipeissa ja Varsovassa.

Suomessa mielenosoitusten sar‐
jan aloitti rauhanjärjestöjen Venäjän
suurlähetystöllä jo ennen uusimman
hyökkäyksen alkua järjestämä Sopi‐
malla, ei sotimalla -mielenosoitus
14.2. Niin ikään rauhanjärjestöjen voi‐
min järjestettiin Venäjä pois Ukrainas‐
ta -mielenosoitukset Helsingissä, Tam‐
pereella ja Joensuussa hyökkäyspäivä‐
nä 24.2.

Sen jälkeen mielenosoituksia on
järjestetty lisäksi ainakin Jyväskylässä,
Lahdessa, Kajaanissa, Kuopiossa, Po‐
rissa, Rovaniemellä ja Turussa. Rau‐
hanjärjestöjen ohella mielenosoituksia

ovat järjestäneet esimerkiksi Suomen
ukrainalaisten yhdistykset ja yksityis‐
henkilöt.

Venäjällä sodanvastainen lii‐
ke on ahtaalla muttei voi‐
maton

Sotaa on vastustettu näyttävästi myös
Venäjällä huolimatta hallinnon yrityk‐
sistä tukahduttaa vastarinta. Vainottu‐
jen aktivistien kohtelusta tietoa kerää‐
vän riippumattoman OVD-Info-sivus‐
ton mukaan sodanvastaisissa mieleno‐
soituksissa oli otettu kiinni lähes 15
000 ihmistä.

Venäjän johto on vastannut mie‐
lenosoituksiin runsaalla militarisoitu‐
jen mellakkapoliisien läsnäololla kau‐
punkien keskustoissa. Mielenosoitta‐
jat voidaan pidättää jopa 15 päiväksi ja
osallistumisesta saatetaan määrätä sak‐
koja. Myös kiinniottoihin puuttuneita

sivullisia on otettu mielenosoitusten
yhteydessä kiinni.

Sodanvastainen liike on nosta‐
nut julkisuuteen koko maailman kiin‐
nostuksen herättäneita hahmoja. Pie‐
tarissa asuva, Leningradin piiritykses‐
tä toisen maailman sodan aikana hen‐
gissä selvinnyt rauhanaktivisti Elena
Osipova on jatkanut mielenosoitta‐
mista omatekoisen kyltin kanssa pidä‐
tyksistä huolimatta. Toimittaja Marina
Ovsjannikova taas onnistui yllättä‐
mään valtiollisen median ja esittä‐
mään sodanvastaisen protestin miljoo‐
nille katsojille suorassa uutislähetyk‐
sessä.

Mielenosoitusten lisäksi riippu‐
mattoman tiedonvälityksen kimp‐
puun on käyty uudella vimmalla: duu‐
ma hyväksyi 4.3. uuden lain, jonka
mukaan ”valeuutisten” levittämisestä
Venäjän armeijaan liittyen voi saada
jopa 15 vuoden vankeustuomion. •

Venäjä pois Ukrainasta -mielenosoitus
Tampereella 24.2.2022
Kuva: Sanna Valtonen



7UUT I SET

Sodanvastainen mielenosoitus Jekaterinburgissa 26.2.

Sopimalla, ei sotimalla -mielenosoitus
Helsingissä 14.2.

Kuva: Sadankomitea

Mielenosoitus Soulissa 28.2.
Kuva: War Resisters International

Reservinkieltäytyjien määrä
merkittävässä kasvussa
Reservinkieltäytyjällä tarkoitetaan sellaista asevelvollista,
joka on suorittanut asepalveluksen, mutta myöhemmin
kieltäytynyt reservistä. Reservinkieltäytymisestä seuraa
käytännössä viiden vuorokauden kestoinen täydennyspal‐
velusjakso Siviilipalveluskeskuksella.

Reservinkieltäytyjien määrä on kasvanut kuluneen
vuoden aikana huomattavasti. Pelkästään alkuvuonna
2022 täydennyspalvelushakemuksia on vastaanotettu noin
1 500 kappaletta, joista tähän mennessä reilu 500 on hy‐
väksytty. Aiemmin vuosittainen hyväksyttyjen hakemusten
määrä on yltänyt korkeimmillaan 985 hakemukseen.
Tämä piikki nähtiin vuonna 2015, ja sen oletetaan johtu‐
neen puolustusvoimien lähettämästä reserviläiskirjeestä.
Tänä vuonna hakemusten määrän merkittävää kasvua se‐
littää siviilipalvelusjohtaja Mikko Reijosen mukaan Venä‐
jän hyökkäys Ukrainassa, sillä hakemusten määrän kasvu
on ajallisesti sidoksissa Venäjän armeijan sotatoimiin.

Vuosien 2000 ja 2021 välisenä aikana hyväksyttyjen

täydennyspalvelushakemusten vuosittainen keskiarvo on
ollut noin 300 kappaletta. Koko viime vuoden aikana ha‐
kemuksia hyväksyttiin 435 kappaletta. Tämän perusteella
kuluvana vuonna vastaanotettavien hakemusten määrä tu‐
lee olemaan ennätyksellinen.

Aseistakieltäytyjäliitto antaa neuvontaa reservinkiel‐
täytyjille sekä tiedottaa reservinkieltäytymisen mahdolli‐
suudesta nettisivuillaan sekä ylläpitämänsä eroa-armeijas‐
ta.fi -sivuston kautta.•
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Asevelvollisuusikäisiä miehiä ei
päästetä poistumaan Ukrainasta

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saa‐
nut valtavan määrän ihmisiä pakene‐
maan maasta. 14.3. mennessä maasta
oli Ylen mukaan paennut jo yli 2,5
miljoonaa ihmistä. EU-maat ovat lu‐
vanneet antaa kaikille pakeneville
ukrainalaisille tilapäistä suojelua.

Ukrainan rajavartijalaitos on kui‐
tenkin julistanut, ettei se päästä mies‐
puolisia 18–60-vuotiaita eli asevelvolli‐
suusikäisiä Ukrainan kansalaisia ulos
maasta. Ukrainan pasifistiliike on tuo‐
minnut rajavartiolaitoksen linjan ja

sanonut sen tähtäävän kaikkien mies‐
ten pakottamiseen asepalvelukseen,
vaikka kaikki eivät voi osallistua sota‐
toimiin esimerkiksi vakaumuksensa
tai elämäntilanteensa tähden.

Ukrainassa on voimassa yleinen
asevelvollisuus ja tällä hetkellä myös
liikekannallepano. Maassa on käytössä
siviilipalvelusjärjestelmä, mutta sen
suorittaminen ei ole mahdollista kai‐
kille aseistakieltäytyjille. 18–27 kuu‐
kautta kestävään palvelukseen voivat
hakeutua ainoastaan tiettyihin uskon‐
nollisiin yhdyskuntiin kuuluvat jäse‐
net. Palveluksen aktiivinen pakoilu on
ollut ainakin ennen Venäjän maahan
tekemää hyökkäystä yleistä.

Saksalainen ZDF-tv-kanava on
myös kertonut kahdesta nuoresta
ukrainalaisesta pasifistista nimeltä Sas‐
ha ja Nikita, jotka eivät halua taistella
ja ovat siksi jumissa Lvivissa sisäisinä
pakolaisina, koska heitä on kielletty

poistumasta maasta. Maastapoistumis‐
kiellon vuoksi myös palveluskelvotto‐
mia, vakavasti sairaita ihmisiä on estet‐
ty poistumasta maasta heidän suku‐
puolensa ja ikänsä vuoksi.

Sukupuoleen perustuvasta raja‐
kontrollista eivät ole kärsineet ainoas‐
taan miehet, vaan sukupuolivähem‐
mistöjen etujärjestöjen mukaan rajal‐
le on pysäytetty myös väärin sukupuo‐
litettuja transnaisia ja muunsukupuo‐
lisia. Lisäksi useat kansainväliset me‐
diat ovat kertoneet, että afrikkalais- tai
aasialaistaustaisiksi rajalla arvioituja
ihmisiä ei ole päästetty rajan yli.

Huolimatta syrjivän rajakontrol‐
lin aiheuttamasta kritiikistä ja sen vas‐
tustajien keräämästä, kymmenientu‐
hansien ihmisten allekirjoittamasta
adressista, siihen on Ukrainan pasfisti‐
liikkeen mukaan tehty toistaiseksi vain
muutamia vähämerkityksisiä lieven‐
nyksiä. •
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Kreikka joutuu maksamaan
korvauksia aseistakieltäytyjälle

YK:n ihmisoikeuskomitea antoi
6.12.2021 merkittävän päätöksen kos‐
kien aseistakieltäytyjä Lazaros Petro‐
melidisin kohtelua Kreikassa. Kan‐
sainvälisten rauhanjärjestöjen tiedot‐
teen mukaan YK:n ihmisoikeuskomi‐
tea on antanut useita päätöksiä kos‐
kien rangaistuksenomaista ja syrjivää
siviilipalvelusjärjestelmää, mutta tämä
tapaus koski ensimmäistä kertaa

aseistakieltäytyjää, joka ei lainkaan ol‐
lut suorittanut siviilipalvelusta.

Petromelidis tuomittiin aseista‐
kieltäytymisen vuoksi ensimmäisen
kerran jo 1992, vuosia ennen siviilipal‐
veluksen käyttöönottoa Kreikassa.
Myöhemmin siviilipalveluksen tultua
mahdolliseksi hänen ensimmäinen
hakemuksensa sinne hylättiin, mikä
johti uuteen rangaistukseen. Kun hä‐
net lopulta olisi hyväksytty siviilipalve‐
lukseen, Petromelidis kieltäytyi siitä‐
kin palveluksen äärimmäisen rangais‐
tuksenomaisuuden vuoksi – siviilipal‐
velus olisi kestänyt 39 kuukautta, kun
asepalveluksesta olisi lyhimmillään
voinut selvitä jopa neljässä

kuukaudessa.
Myös Suomessa totaalikieltäytyjät

suunnittelevat asiansa viemistä YK:n
ihmisoikeuskomiteaan. Kreikkalaisen
kohtalotoverin saama päätös YK:n ih‐
mioikeuskomiteasta antaa lisää toivei‐
ta menestymisen mahdollisuuksista,
vaikka Kreikan siviilipalvelusjärjestel‐
män rangaistuksenomaiset piirteet
ovatkin olleet vielä paljon Suomen
järjestelmää raskaampia. Joka tapauk‐
sessa periaatteen tasolla tilanne on sa‐
ma: totaalikieltäytyjien vapausrangais‐
tukset loukkaavat kansalais- ja poliit‐
tisten oikeuksien sopimuksessa määri‐
teltyä mielipiteen-, omantunnon- ja
uskonnonvapautta. •
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Tuomittu totaalikieltäytyjä suunnittelee
asiansa viemistä YK:n ihmisoikeuskomiteaan

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus tuomitsi
19.1.2022 ainakin kolme totaalikiel‐
täytyjää vapausrangaistuksiin siviilipal‐
veluksesta kieltäytymisestä. Vuosittain
rangaistuksen saa noin 30–60

totaalikieltäytyjää.
“Tuomioksi annettiin kuusi kuu‐

kautta ehdotonta vankeutta, jonka
suoritan pantarangaistuksena. Olen
tuomiosta täysin eri mieltä, minkä ta‐
kia aion valittaa hovioikeuteen”, pasi‐
fistiMiro Partanen kertoo. Tänään kä‐
räjäoikeudessa Partanen kiisti hänelle
esitetyn tuomion oikeutuksen vetoa‐
malla muun muassa nykyisen siivili‐
palveluslain ja asevelvollisuuslain syrji‐
vyyteen sekä järjestelmän ihmisoikeus‐
ongelmiin.

Partanen ei myöskään aio tyytyä
hovioikeuden todennäköisesti langet‐
tavaan päätökseen, vaan suunnittelee
vievänsä asian korkeimpaan oikeu‐
teen ja edelleen YK:n ihmisoikeusko‐
mitean käsittelyyn asti. Viime vuoden

keväänä YK:n ihmisoikeuskomitea ke‐
hottikin kansalais- ja poliittisten oi‐
keuksien sopimuksen toteutumisen
määräaikaistarkastelun yhteydessä
Suomea keskeyttämään kaikki totaali‐
kieltäytyjiin kohdistuvat syytetoimet
sekä vapauttamaan ne, jotka parhail‐
laan suorittavat aseistakieltäytymisestä
määrättyjä vankeusrangaistuksia.

Ihmisoikeuskomitean kannan
asiaan ollessa näin selvä Aseistakieltäy‐
tyjäliitto pitää Partasen ja muiden suo‐
malaisten totaalikieltäytyjien komi‐
tealle osoittamien ihmisoikeusvalitus‐
ten menestymismahdollisuuksia hyvi‐
nä. Liitto kehottaa ihmisoikeusvali‐
tuksesta kiinnostuneita olemaan yh‐
teydessä liittoon. •

Aseistakieltäytyjää uhkaa
vankeus Pohjois-Kyproksella
Pohjois-Kyproksen alueella asuvaa
nuorta uhkaa vankeustuomio aseista‐
kieltäytymisen vuoksi. Kıbrıs'ta vicdani
ret (KVR, Aloite aseistakieltäytymisen
puolesta Kyproksella) -järjestön akti‐
vistit kertovat, että Jehovan todistajiin
kuuluva aseistakieltäytyjä kieltäytyy
asepalveluksesta uskontonsa vuoksi.

Murat Kanatli KVR:stä kertoo,
että kyseinen aseistakieltäytyjä tuomit‐
tiin jo alemmassa oikeusasteessa sak‐
koihin kieltäytymisensä vuoksi. Hän
valitti sakoista ja asia on viety korkeim‐
paan hallinto-oikeuteen, joka kuiten‐
kin lykkäsi päätöksen tekemistä tois‐
taiseksi.

Kanatlı sanoi sosiaalisen median
tilillään: "Tuomioistuin on lykännyt
asian käsittelyä määräämättömäksi
ajaksi, eli jos [parlamentissa vireillä
olevaa uutta] lakia ei hyväksytä, nuori
Jehovan todistajiin kuuluva aseistakiel‐
täytyjä voi saada vankeustuomion."

Kanatlın mukaan aseistakieltäyty‐
jää uhkaa niin sanottu "siviilikuolema",

jonka kaltainen tilanne aseistakieltäyty‐
jille seuraa myös Pohjois-Kyproksen
liittolaismaassa Turkissa. Koska aseista‐
kieltäytyjä ei ole suorittanut asepalve‐
lusta, hän ei voi myöskään harjoittaa
mitään siihen liitettyjä kansalaisoi‐
keuksia. Esimerkiksi hänen oikeuttaan
äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa
loukataan. Hän ei voi edes perustaa yri‐
tystä tai avata pankkitiliä.

Viime aikoina useiden aseistakiel‐
täytyjien oikeusjutut Pohjois-Kyprok‐
sella ovat olleet jäissä ja odottaneet
pitkään tuomioistuinten uudelleenkä‐
sittelyä. Kanatlı uskoo tilanteen joh‐
tuu siitä, että Pohjois-Kyproksen aseis‐
takieltäytyjien juttuja on jatkuvasti vi‐
reillä Euroopan ihmisoikeustuomiois‐
tuimessa.

Hänen mukaansa aseistakieltäyty‐
misoikeuden loukkaukset jatkuvat Poh‐
jois-Kyproksella, kunnes alueelle sääde‐
tään oikeuden tunnustava uusi asevel‐
vollisuuslaki. Tällainen lakiesitys tuotiin
Pohjois-Kyproksen parlamentin

käsittelyyn ensimmäisen kerran jo vuon‐
na 2019, mutta sen hyväksyminen lyk‐
kääntyi silloisen hallituksen kaaduttua.

Asevelvollisuus Pohjois-Kyprok‐
sella juontaa juurensa siihen, kun Tur‐
kin armeija miehitti Kyproksen poh‐
joisosan vuonna 1974. Miehitettyjä
alueita hallitsee Kyproksen turkkilai‐
nen hallinto, joka vuonna 1983 julisti
"Pohjois-Kyproksen turkkilaisen tasa‐
vallan" itsenäiseksi.

Turkki on edelleen ainoa Poh‐
jois-Kyproksen itsenäisyyden tunnus‐
tanut valtio. Pohjois-Kyproksella on
kuitenkin omat asevoimat ja asevelvol‐
lisuusjärjestelmä, jonka mukaan kaik‐
ki 19-30-vuotiaat miehet ovat velvolli‐
sia suorittamaan asepalveluksen. Ase‐
palveluksen pituus on 15 kuukautta,
eikä laki toistaiseksi lainkaan tunnusta
aseistakieltäytymisoikeutta. •
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Venäjän feministisen
sodanvastaisen liikkeen manifesti
24. helmikuuta, noin klo 5.30 Moskovan aikaa, Venäjän
presidentti Vladimir Putin ilmoitti Ukrainan alueella to‐
teutettavasta "erityisoperaatiosta", jonka tavoitteena olisi
“demilitarisoida” ja “puhdistaa natseista” tämä suvereeni
valtio. Tätä operaatiota on valmisteltu pitkään. Useiden
kuukausien ajan venäläiset joukot järjestäytyivät Ukrainan
rajalle. Samaan aikaan maamme johto kielsi täysin hyök‐
käyksen mahdollisuuden. Nyt näemme, että tämä oli val‐
hetta.

Venäjä on julistanut sodan naapurilleen. Se ei salli‐
nut Ukrainalle itsemääräämisoikeutta eikä toivoa rauhalli‐
sesta elämästä. Julistamme – emmekä ensimmäistä kertaa
– että sotaa on käyty viimeiset kahdeksan vuotta Venäjän
hallituksen aloitteesta. Donbassin sota on seurausta Kri‐
min laittomasta liittämisestä Venäjään. Uskomme, että

Venäjä ja sen presidentti eivät tällä hetkellä ole eivätkä
koskaan ole olleetkaan huolissaan Luhanskin ja Donets‐
kin ihmisten kohtalosta, ja tasavaltojen tunnustaminen
kahdeksan vuoden jälkeen ja niiden vapauttamisesta pu‐
huminen olivat vain tekosyy hyökätä Ukrainaan.

Venäjän kansalaisina ja feministeinä tuomitsemme
tämän sodan. Feminismi poliittisena voimana ei voi olla
hyökkäyssodan ja sotilaallisen miehityksen puolella. Femi‐
nistinen liike Venäjällä kamppailee haavoittuvien ryh‐
mien puolesta ja kehittääkseen oikeudenmukaisen, tasa-
arvoisen yhteiskunnan, jossa väkivallalle ja sotilaallisille
konflikteille ei ole sijaa.

Sota tarkoittaa väkivaltaa, köyhyyttä, pakkosiirtoa, rik‐
kinäistä elämää, turvattomuutta ja tulevaisuuden puutet‐
ta. Se on ristiriidassa feministisen liikkeen olennaisten

Yhteisvoimat-kansalaisaloite sivuut-
taa aseistakieltäytyjien oikeudet
Aseistakieltäytyjäliiton kannanotto 3.1.2022

Eri sukupuolia tasa-arvoisesti kohtele‐
vaa asevelvollisuusjärjestelmää ajava
Yhteisvoimat-kansalaisaloite on jul‐
kaistu tänään. Aseistakieltäytyjäliitto
pitää hyvänä, että nykyisen järjestel‐
män ongelmiin pyritään puuttu‐
maan, mutta arvostelee aloitetta aseis‐
takieltäytyjien oikeuksien sivuuttami‐
sesta.

“Oman ilmoituksensa mukaan
Yhteisvoimat-aloite ei ota kantaa tule‐
vaisuuden asevelvollisuusjärjestelmän
toteuttamistapaan, siviilipalvelusjär‐
jestelmän tulevaisuuteen tai totaali‐
kieltäytyjien asemaan. Siviilpalvelus‐
velvollisten, totaalikieltäytyjien ja
muiden aseistakieltäytyjien etujärjes‐
tönä emme voi tästä syystä olla tuke‐
massa aloitetta”, Aseistakieltäytyjälii‐
tosta todetaan.

Kansalaisaloitteen perustelujen
mukaan sen toteutuminen parantaisi

kansalaisten perus- ja ihmisoikeuk‐
sien toteutumista. Tästä näkökulmas‐
ta aseistakieltäytymisoikeuden unoh‐
taminen on erityisen kummallista:
kansainvälisten ihmisoikeuselinten
mukaan Suomen siviilipalvelusjärjes‐
telmässä on paljon korjattavaa ja to‐
taalikieltäytyjien vapausrangaistuksis‐
ta tulisi luopua.

Yhteisvoimat-aloite on avoin su‐
kupuolia tasa-arvoisesti kohtelevan
mallin toteuttamiselle eri tavoin, eikä
sulje pois myöskään koko ikäluokan
määräämistä palvelukseen asepalve‐
luksen rinnalle perustettavan kansa‐
laispalvelusjärjestelmän kautta. Aseis‐
takieltäytyjäliitto muistuttaa, että
koko ikäluokan määrääminen maan‐
puolustukseen kytkeytyvään palveluk‐
seen olisi valtavan kallista, eikä sille
ole pystytty osoittamaan tarvetta. Kai‐
ken lisäksi se jopa huonontaisi ihmis-
oikeustilannetta, sillä laajasti siviiliyh‐
teiskunnassa toteutettava pakollinen

palvelus muille kuin vakaumuksellisil‐
le aseistakieltäytyjille todennäköisesti
rikkoisi ihmisoikeussopimuksiin sisäl‐
tyvää pakkotyön kieltoa.

Aseistakieltäytyjäliiton mielestä
ihmisoikeusnäkökulmasta ainoa on‐
gelmaton suunta on vapaaehtoisuu‐
teen perustuva asepalvelusmalli. Nai‐
sia jo nyt koskevan vapaaehtoisen ase‐
palveluksen laajentaminen koske‐
maan myös miehiä ratkaisisi samalla
sukupuolten epätasa-arvoisen kohte‐
lun. •
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arvojen ja tavoitteiden kanssa. Sota pahentaa sukupuolten
välistä epätasa-arvoa ja työntää useita vuosia taaksepäin ih‐
misoikeuksien saralla tapahtunutta edistystä. Sota tuo mu‐
kanaan pommien ja luotien väkivallan lisäksi myös seksu‐
aalista väkivaltaa: Kuten historia osoittaa, sodan aikana ris‐
ki joutua raiskatuksi kasvaa moninkertaiseksi jokaisen nai‐
sen kohdalla. Näistä ja monista muista syistä venäläisten
feministien ja feministisiä arvoja jakavien on otettava vah‐
va kanta tätä maamme johdon käynnistämää sotaa vas‐
taan.

Kuten Putinin puheenvuorot osoittavat, meneillään
olevaa sotaa käydään myös hallituksen ideologien julista‐
mien "perinteisten arvojen" lipun alla. Arvojen, joita Ve‐
näjä on päättänyt edistää kaikkialla maailmassa lähetys‐
saarnaajan lailla käyttämällä väkivaltaa niitä vastaan, jotka
kieltäytyvät hyväksymästä niitä tai ajattelevat toisella ta‐
voin. Jokainen kriittiseen ajatteluun kykenevä ymmärtää

hyvin, että näitä "perinteisiä arvoja" ovat sukupuolten väli‐
nen epätasa-arvo, naisten hyväksikäyttö ja valtiollinen sor‐
to niitä kohtaan, joiden elämäntapa, itsemäärittely ja toi‐
minta eivät vastaa kapeita patriarkaalisia normeja. Naapu‐
rivaltion miehityksen perustelu halulla edistää tällaisia
vääristyneitä normeja ja pyrkimys demagogiseen "vapau‐
tukseen" on toinen syy, miksi feministien kaikkialla Venä‐
jällä on vastustettava tätä sotaa kaikin voimin.

Nykyään feministit ovat yksi harvoista aktiivisista po‐
liittisista voimista Venäjällä. Venäjän viranomaiset eivät
pitkään aikaan pitäneet meitä vaarallisena poliittisena liik‐
keenä, ja siksi valtion sorto vaikutti meihin tilapäisesti vä‐
hemmän kuin muihin poliittisiin ryhmiin. Tällä hetkellä
yli 45 erilaista feminististä järjestöä toimii eri puolilla maa‐
ta Kaliningradista Vladivostokiin, Donin Rostovista Ulan-
Udeen ja Murmanskiin. Kehotamme venäläisiä feministi‐
siä ryhmiä ja yksittäisiä feministejä liittymään feministi‐
seen sodanvastaiseen vastarintaliikkeeseen ja yhdistämään
voimansa vastustamaan aktiivisesti sotaa ja sen aloittanutta
hallitusta. Kehotamme myös feministejä kaikkialla maail‐
massa liittymään vastarintaamme. Meitä on monta, ja yh‐
dessä voimme tehdä paljon: Viimeisten kymmenen vuo‐
den aikana feministinen liike on saavuttanut valtavan me‐
dia- ja kulttuurivoiman. On aika muuttaa se poliittiseksi
vallaksi. Olemme sodan, patriarkaatin, autoritaarisuuden
ja militarismin vastainen oppositio. Me olemme tulevai‐
suus, joka toteutuu.

Toimintakutsumme feministeille ympäri maailmaa:

• Liity rauhanomaisiin mielenosoituksiin ja käynnistä
kaduilla ja netissä kampanjoita Ukrainan sotaa ja Pu‐
tinin diktatuuria vastaan. Voit vapaasti käyttää Femi‐
nist Anti-War Resistance -liikkeen symbolia materiaa‐
leissasi ja julkaisuissasi sekä hashtageja #FeministAn‐
tiWarResistance ja #FeministAgainstWar.

• Levitä tietoa Ukrainan sodasta ja Putinin hyökkäyk‐
sestä. Tarvitsemme koko maailman tukemaan Ukrai‐
naa tällä hetkellä ja kieltäytymään auttamasta Putinin
hallintoa millään tavalla.

• Jaa tätä manifestia eteenpäin. On tarpeen osoittaa,
että feministit vastustavat tätä sotaa – ja kaikenlaista
sotaa. Olennaista onmyös osoittaa, että edelleen on ve‐
näläisiä aktivisteja, jotka ovat valmiita yhdistymään vas‐
tustaakseen Putinin hallintoa. Olemme kaikki vaarassa
joutua valtion vainon kohteeksi ja tarvitsemme tukeasi.

Femin ist inen l i ike
Venäjällä kamppa ilee
haavo ittuv ien ryhmien
puolesta ja keh ittääkseen
o ikeudenmuka isen , tasa-
arvo isen yhte i skunnan,
jossa väk ivallalle ja
sot i laall i s i l le
konfl ikte i lle e i ole s i jaa .
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WRI:n kannanotto Ukrainan sodasta
War Resisters' International on äärimmäisen huolissaan
Ukrainan sodasta. Sota on rikos ihmisyyttä vastaan!

• Vaadimme Venäjää välittömästi lopettamaan kaikki
hyökkäykset ja vetämään joukkonsa Ukrainasta.

• Kehotamme Luhanskin ja Donetskin asukkaita teke‐
mään selväksi Venäjän hallitukselle, että he haluavat
päättää omasta kohtalostaan, eivätkä tahdo sotaa.

• Kehotamme Ukrainan hallitusta luopu‐
maan sotilaallisesta vastarinnasta ja otta‐
maan sen sijaan käyttöön siviilivastarin‐
nan.

• Kehotamme Ukrainan kansaa kieltäyty‐
mään tottelemasta Venäjän maahan mah‐
dollisesti asettamaa uutta hallitusta. Tätä
kutsutaan sosiaaliseksi puolustukseksi.
Jos Venäjä miehittää Ukrainan, mutta
kaikki kieltäytyvät tottelemasta sen käsky‐
jä, se ei lopulta pysty saavuttamaan tavoit‐
teitaan.

• Kehotamme myös Venäjän kansaa ja ve‐
näläisiä sotilaita kieltäytymään tottele‐
masta hallituksensa sotatoimia, ryhty‐
mään väkivallattomaan vastarintaan ja ta‐
voittelemaan Putinin hallinnon syrjäyttä‐
mistä. Tämä on myös osa sosiaalista puo‐
lustusta.

• Kehotamme Venäjää, YK:ta, ETYJ:ä, NA‐
TO:a ja kaikkia hallituksia aloittamaan vä‐
littömät neuvottelut.

• Kehotamme NATO:n jäseniä osoittamaan maltilli‐
suutta vastatoimissaan Venäjän hyökkäykseen ja ole‐
maan laittamatta Venäjän kansaa maksamaan johta‐
jiensa rikoksista.

• Olemme solidaarisia Ukrainan kansalle näinä vaikei‐
na aikoina ja tuemme sotaa vastustavia Ukrainassa,
Venäjällä ja muualla.

Turvapaikka Ukrainan sodasta kieltäytyville!
Aseistakieltäytyjäliiton kannanotto 2.3.2022

Aseistakieltäytyjäliitto tuomitsee Venäjän kansainvälisen
oikeuden vastaisesti aloittaman sodan Ukrainassa. Liitto
on huolissaan siitä, että useiden lähteiden mukaan Venäjä
on käyttänyt hyökkäykseen paitsi sopimussotilaita, myös
tavallisia asevelvollisuuttaan suorittavia varussotilaita.

Aseistakieltäytymisoikeuden toteutumisessa Venäjällä
on runsaasti puutteita, ja monet hyökkäyssotaan määrätyt
ovat todennäköisesti siellä vasten tahtoaan. Sotatoimiin

määrätyt ja niistä kieltäytyvät ottavat riskin rikossyytteestä
ja ankarasta rangaistuksesta Venäjällä.

Aseistakieltäytyjäliitto vaatii Suomea päästämään
maahan ja antamaan kansainvälistä suojelua jokaiselle
Ukrainan sodasta kieltäytymisen vuoksi vaaraan joutuvalle
aseistakieltäytyjälle ja sotilaskarkurille. Tämä olisi käytän‐
nöllinen ja ihmisoikeusmyönteinen tapa tukea maansa
politiikkaa vastustavia Venäjän kansalaisia sekä heikentää
Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Tämän ohella luonnolli‐
sesti myös sotaa pakeneville ukrainalaisille on annettava
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suojelua.
Ukrainan puolustusministeriö on jo luvannut täyden

armahduksen ja rahallisen kompensaation kaikille venä‐
läisille sotilaille, jotka laskevat aseensa ja antautuvat. Aseis‐
takieltäytyjäliitto kannattaa aloitetta ja edellyttää, että
Ukraina toteuttaa lupauksensa ja tarjoaa mahdollisuuden
antautua turvallisesti. Lisäksi liitto muistuttaa myös Ukrai‐
naa pitämään kiinni kansainvälisin ihmisoikeussopimuk‐
sin turvatusta aseistakieltäytymisoikeudesta ja toteutta‐
maan sitä täysimääräisesti. •

Parlamentaarisen komitean ehdotukset eivät
edistä ihmisoikeuksia eivätkä tasa-arvoa!
Kansalaisjärjestöjen kannanotto 13.12.2021

Asevelvollisuuden kehittämistä selvittänyt parlamentaari‐
nen komitea julkaisi 26.11. mietinnön, joka silmiinpistä‐
västi sivuuttaa Suomen asevelvollisuusjärjestelmän ihmi‐
soikeusongelmat. Viimeksi keväällä 2021 YK:n ihmisoi‐
keuskomitea esitti huolensa siviilipalveluksen pituudesta
ja sotilaallisten tahojen vaikutusvallasta siihen. Lisäksi ih‐
misoikeuskomitea kehotti parantamaan tiedonsaantia oi‐
keudesta aseistakieltäytymiseen ja vapauttamaan vangitut
totaalikieltäytyjät.

Parlamentaarisen komitean loppuraportti ei tuo rat‐
kaisua yhteenkään näistä ongelmista. Päinvastoin, ehdo‐
tukset huonontavat nykyistä tilannetta. Ehdotus siitä, ettei
kesken varusmiespalveluksen siviilipalvelukseen siirtyvien
suoritettuja palveluspäiviä hyväksiluettaisi rankaisisi hen‐
kilöitä näiden vakaumuksesta ja haluttomuudesta suorit‐
taa aseellista palvelusta.

Myöskään sukupuolten tasa-arvo ei etene komitean
ehdotusten myötä. Kutsuntojen laajentaminen koske‐
maan koko ikäluokkaa tosiasiallisesti huonontaisi nykyti‐
lannetta, lisäten asevelvollisuusjärjestelmän pakottavaa
luonnetta ja säilyttäen sukupuolisyrjinnän. Miesikäluokas‐
ta 2/3 ja koko ikäluokasta 1/3 suorittaa tällä hetkellä ase‐
palveluksen loppuun asti, emmekä näe perusteita määrän
kasvattamiselle tulevaisuudessa.

Nuorimmissa ikäluokissa pyrkimys sukupuolten tasa-
arvoon on itsestäänselvyys, ja yhä useampi kyseenalaistaa
koko kaksinapaisen sukupuolijärjestelmän. Järjestelmä,
jossa henkilöiden oikeudet ja velvollisuudet määräytyvät
rekistereistä löytyvän sukupuolimerkinnän perusteella,
on nuorten arjen näkökulmasta absurdi muinaisjäänne.

Parlamentaarinen komitea ei tosiasiassa ollut halukas
korjaamaan näitä ihmisoikeus- ja tasa-arvo-ongelmia. Täy‐
deksi fiaskoksi osoittautuneen komitean ehdotukset

vievät koko asevelvollisuuden ympärillä käytävää keskuste‐
lua täysin väärään suuntaan. Siksi vaadimme hallitusta jät‐
tämään komitean ehdotukset omaan arvoonsa ja valmiste‐
lemaan todella tarpeellisen asevelvollisuusuudistuksen
puhtaalta pöydältä. •

Allekirjoittajat:
Aseistakieltäytyjäliitto (AKL)
Sadankomitea
Naisasialiitto Unioni ry
Miehet ry
Vasemmistonuoret ry
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto
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A N T I M I L I TA R I S T I E N K A N S A I N VÄ ‐
L I N E N K AT T O J Ä R J E S T Ö WA R R E ‐
S I S T E R S ’ I N T E R N AT I O N A L TÄY T T I
V I I M E V U O N N A 1 0 0 V U O T TA .
J Ä R J E S T Ö N H I S T O R I A A K Ä S I T T E ‐
L E VÄ N J U T T U S A R J A N V I I M E I S E S ‐
S Ä O S A S S A K ÄY D Ä Ä N L Ä P I W R I : N
TA I VA L K Y L M Ä N S O D A N L O P U S TA
TÄ H Ä N PÄ I VÄ Ä N .

Kun väkivallattomien joukkoliikkeiden toiminta oli
1980-90-lukujen vaihteessa kaatanut sosialististen dikta‐
tuurien muodostaman itäblokin ja siten lopettanut kyl‐
män sodan, alkoi hetken kestänyt ja modernin maailman
historiassa täysin poikkeuksellinen demilitarisaatioproses‐
si. Tämän voi havaita esimerkiksi asevarustelun rahallises‐
ta arvosta: läpi nousukausien ja lama-aikojen nousseet so‐
tilasmenot putosivat kolmanneksella vuosina 1987−97.

Erityisesti monien entisten itäblokin maiden sotilas‐
menot romahtivat, ja vuonna 1997 Venäjän sotilasmenot
olivat alle kymmennesosan siitä mitä Neuvostoliiton olivat
olleet 1988. Kuitenkin yleisestä jännitteiden lientymisestä
johtuen myös NATO-maissa sotilasmenot pienenivät tällä
aikavälillä neljänneksellä.

Myös nuorison ja yhteiskunnan laajamittaisesta mili‐
tarisoinnista miesten yleisen asevelvollisuuden kautta luo‐
vuttiin monissa maissa kylmän sodan jälkeisinä vuosikym‐
meninä, kun asevelvollisuutta joko kehitettiin valikoivam‐
paan suuntaan, tai se korvattin kokonaan ammattisotilais‐
ta koostetulla armeijalla.

Monet sodan ja rauhan kysymysten kanssa painineet
organisaatiot joutuivat miettimään uudessa tilanteessa
rooliaan uusiksi. Itäblokin sotilaalliseksi vastapooliksi ai‐
emmin asemoitunut NATO löysi uudelle vuosituhannelle
tultaessa itselleen uuden roolin “humanitaarisista inter‐
ventioista” kolmannen maailman maihin ja kansainväli‐
sestä terrorismin vastaisesta sodasta.

Uudessa tilanteessa oli myös War Resisters’ Interna‐
tional, jonka historiassa asevelvollisuuden vastustaminen
oli ollut keskeinen tavoite aina perustamiskokouksesta
lähtien ja joka viimeisten vuosikymmenien aikana oli
suuntautunut tarjoamaan kolmatta vaihtoehtoa kahden
militaristisen suurvaltablokin välille. Monissa maissa aseis‐
takieltäytymiseen liittyvien kysymysten tultua pääasiassa
ratkaistuksi, rauhanaktivistien aikaa jäi nyt entistä enem‐
män laajemmalle antimilitaristiselle toiminnalle. Toisaalta
asevelvollisuus ei kuitenkaan kadonnut maailmasta, ja niin
WRI:ssä kuin monissa sen jäsenjärjestöissäkin jatkettiin
työtä aseistakieltäytymisoikeuden toteuttamisen parissa.

1990 - LUVUN KR I I S I T

Varustelumenojen ja jännitteiden hiipumisesta huolimat‐
ta 1990-luvulla ei todellakaan vallinnut maailmanrauha.
Vuosikymmenen rajuimpia väkivallan purkauksia oli tut‐
seihin kohdistunut raju kansanmurha Ruandassa.

Euroopassa taas nähtiin pitkästä aikaa suoria valtioiden
välisiä sotia, kun Jugoslavian monietnisen valtion hajoami‐
nen johti veristen välienselvittelyjen sarjaan.

Ent i sen Jugoslav ian alueen
kr i i s in kohdalla
rauhanl i ikkeet e ivät
ku itenkaan olleet
to imettomia , vaan
reago ivat väk ivallattoman
intervent ion ke ino in .

Vaikka kylmän sodan päättymistä voi pitää väkivallat‐
toman toiminnan voittona, uudet kriisit horjuttivat mo‐
nien uskoa väkivallattomuuden mahdollisuuksiin. Suo‐
messa Aseistakieltäytyjäliiton kantaviin voimiin 1980-lu‐
vulla kuulunut Juha Tuomikoski on kertonut Jugoslavian
hajoamissotien järkyttäneen hänen antimilitaristista va‐
kaumustaan ja olleen osaltaan vaikuttamassa hänen eroa‐
miseensa Aseistakieltäytyjäliitosta ja siirtymisessään kan‐
nattamaan Suomen armeijaa ja asevelvollisuutta. Maail‐
man epäonnistumisella Ruandan kansanmurhan estämi‐
sessä on taas myöhemmin perusteltu useita myöhempiä
humanitaarisia interventioita tai sellaiseksi väitettyjä soti‐
lasoperaatioita ihmisoikeuksia polkeviin maihin.

Entisen Jugoslavian alueen kriisin kohdalla rauhan‐
liikkeet eivät kuitenkaan olleet toimettomia, vaan reagoi‐
vat väkivallattoman intervention keinoin. Paikallisten rau‐
hanaktivistien kutsusta War Resisters’ International ja
useat pääasiassa eurooppalaiset antimilitaristiset järjestöt
perustivat Balkanin rauhanryhmän (Balkan Peace Team,
BPT). BPT toimi lähettämällä noin 2–5 vapaaehtoisen
ryhmiä eri puolille Kroatiaa ja Jugoslavian liittotasavaltaa.
Projekti alkoi vuonna 1994 ja jatkui vuoteen 2001 asti.

Kroatiassa sen pääpaino oli ihmisoikeus- ja rauhanak‐
tivistien toiminnan auttamisessa. Serbia-Kosovossa BPT:n
toiminta keskittyi enemmän serbialaisten aktivistien ja Ko‐
sovon väkivallattoman vastarintaliikkeen välisten yhteyk‐
sien luomiseen. Kroatian armeijan vallatessa Serbian ai‐
emmin miehittämän Krajinan alueen BPT:n vapaaehtoi‐
set olivat paikalla toteuttamassa niin kutsuttua “suojelevaa
läsnäoloa”, eli tarkkailemassa ja raportoimassa tapahtu‐
mia sotarikosten ja siviileihin kohdistuvien väkivaltaisuuk‐
sien ennaltaehkäisemiseksi.

YKS INAPA INEN MAAILMA

Vuonna 2001 ääri-islamistiset terroristit iskivät New Yorkin
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World Trade Centeriin, ja Yhdysvaltain sen jälkeen julista‐
ma terrorisminvastainen sota johti uuteen asevarustelu‐
menojen nousuun. Erityisesti juuri maailmanpoliisin viit‐
taa hartioilleen sovitelleen Yhdysvaltain sotilasmenot
nousivat 2000-luvun alussa miltei puoleen koko maailman
yhteenlasketuista sotilasmenoista, nopeimmillaan yli kym‐
menen prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2004 maailman
sotilasmenot nousivat jälleen edellisen huipun eli kylmän
sodan loppuvaiheen tasolle.

Pääosan sotilasmenojen kasvusta aiheuttivat terroristi‐
jahdilla perustellut hyökkäykset Irakiin ja Afganistaniin.
Näistä erityisesti hyökkäys Irakiin aiheutti vastalauseita ympä‐
ri maailmaa. Myös WRI ja sen jäsenjärjestöt eri puolilla maa‐
ilmaa tuomitsivat hyökkäyksen. Suomessa Irakin sodan vas‐
tustus johti suurimpiin rauhanmarsseihin sitten 1980-luvun.

Useimmat arvostelijat ja etenkään rauhanliike eivät
tunteneet sympatiaa Saddam Husseinin diktatuuria koh‐
taan, mutta hyökkäyksen perusteluja pidettiin heppoisina
ja sen mahdollisia jälkivaikutuksia ennalta-arvaamattomi‐
na. Kun kävi ilmi, ettei Irakista löytynyt Yhdysvaltain etsi‐
miä joukkotuhoaseita ja maa vaipui miehityksen seurauk‐
sena kaoottiseen sisällissotaan, rauhanliikkeen kritiikki
osoittautui valitettavan todeksi.

Yksinapaisessa, yhden sotilaallisen supervallan maail‐
massa antimilitaristien kritiikki osoitti usein sinne, missä
aseita eniten oli: Yhdysvaltoihin ja sen liittolaisiin. Tämä

näkyy hyvin esimerkiksi Aseistakieltäytyjäliiton vuosina
1999-2017 ulkomaisiin kansalaistottelemattomuustem‐
pauksiin ja mielenosoituksiin järjestämien bussimatkojen
kohteissa: vuosien varrella suomalaiset aktivistit vastustivat
toistuvasti esimerkiksi NATO:a ja sen jäsenmaiden ydina‐
seita.

MONINAINEN L I IKE

WRI:n perustamisvaiheessa järjestö erottui muista rauhan‐
järjestöistä muun muassa omaksumallaan linjalla, jonka
mukaan pelkkä periaatteellinen pasifismi ei riitä, vaan ta‐
voitteena tulee olla sotien syiden poistaminen vastusta‐
malla sortoa ja epätasa-arvoista yhteiskuntajärjestystä.
Alusta lähtien WRI:n toiminnan sisäisenä periaatteena oli
myös syrjimättömyys sukupuoleen, rotuun tai uskontoon
liittyen.

Kuitenkin on nähtävissä, että järjestön toiminta on
pääosin ollut miehistä ja Eurooppa-keskeistä. Tällä vuosi‐
tuhannella järjestön suurten tapahtumien maantieteelli‐
nen kattavuus on laajentunut. Rauhanaktivistit ovat myös
toimineet läheisessä yhteistyössä esimerkiksi sukupuoli- ja
seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ajavien ja intersektio‐
naalista feminismiä edustavien liikkeiden kanssa, mikä on
heijastunut myös ryhmien omaan toimintakulttuuriin.

Piispa Desmond Tutu tapaamassa WRI:n aktiiveja Kapkaupungissa 2014. Tutu piti myös puheen konferenssin avajaisissa.
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per iaatteell inen pas i f i sm i
e i r i i tä , vaan tavo itteena
tulee olla sot ien sy iden
po istaminen vastustamalla
sortoa ja epätasa-arvo ista
yhte i skuntajärjestystä .

Miesvaltaisen toiminnan vastapainoksi rauhanaktivis‐
tit ovat järjestäneet myös ei-miesten omaa toimintaa:
Vuonna 2004 WRI:n ja toisen kansainvälisen rauhanjärjes‐
tön IFOR:n naistyöryhmät järjestivät Thaimaassa suuren
kansainvälisen koulutustapahtuman naispuolisille väkival‐
lattomuuskouluttajille.

Vuonna 2012 perustettiin PANPEN - Panafrikkalai‐
nen väkivallattomuuden ja rauhanrakentamisen verkosto.
Kyseessä on itsenäinen verkosto, joka tekee tiivistä yhteis‐
työtä WRI:n kanssa. Panpenilla oli keskeinen rooli WRI:n
ensimmäisen Afrikassa järjestetyn kansainvälisen konfe‐
renssin isännöimisessä heinäkuussa 2014 Kapkaupungis‐
sa. Myös WRI:n vuoden 2019 Antimilitarismi liikkeessä -
konferenssi järjestettiin Euroopan ulkopuolella, Kolum‐
bian Bogotàssa.

VOIMAPOL IT I IKAN RENESSANSS I?

Missä tilanteessa WRI toimii nyt, ja mikä on rauhanaktivis‐
min tulevaisuus? Viimeistään 2010-luvulla kansainvälisessä
mediassa on palattu ennakoimaan uutta kylmää sotaa.
Geopoliittisessa kilpailussa Yhdysvaltain vastapariksi on
tarjottu milloin globaaliksi talous- ja sotilasmahdiksi nous‐
sutta Kiinaa, milloin uudella vuosituhannella itsetunto‐
aan vähitellen kerännyttä Venäjää.

Väitteelle voi jossain määrin hakea tukea viime vuosi‐
na aina uusia ennätyksiä rikkoneista sotilasmenoista.
Myös asevelvollisuuden palauttaminen tai laajentaminen

nykyisestä on noussut asialistalle monissa Euroopan mais‐
sa jo Venäjän vallattua Krimin niemimaan vuonna 2004 –
näin on ollut esimerkiksi Liettuassa, Serbiassa ja Ruotsis‐
sa. Eräs nouseva trendi niin maailmalla kuin Suomessa lie‐
nee naisten lisääntyvä militarisointi sukupuolten tasa-ar‐
von nimissä.

Venäjän tuore hyökkäys Ukrainaan on selkeästi johta‐
massa asevarustelumenojen kasvuun useissa maissa aina‐
kin lyhyellä aikavälillä, mutta vielä on liian aikaista arvioi‐
da kuinka pitkäaikaisia vaikutukset ovat. Pahimmillaan
edessä voi olla pitkäaikainen ja lisääntyvä asevarustelukier‐
re ja kaikkien asevarustelua kritisoivien leimaaminen puo‐
lin ja toisin vastapuolen etua ajaviksi hyödyllisiksi idioo‐
teiksi.

Toisenkinlainen suunta on kuviteltavissa. Erityisesti
mikäli Venäjän sodanvastainen liike onnistuisi tavoitteis‐
saan ja tyytymättömyys maan johtajiin johtaisi hallinnon
vaihtumiseen, edessä saattaisi olla jopa uusi liennytyksen
ajanjakso. Aika näyttää, onko tällä vaihtoehdolla mitään
toteutumisen mahdollisuuksia.

Joka tapauksessa valitettavasti on todennäköistä, että
sodanvastustajat tarvitsevat kansainvälistä kattojärjestöään
vielä pitkään – mahdollisesti seuraavatkin sata vuotta. •

Antimilitarismi liikkeessä -konferenssi Bogotàssa 2019
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Aseistakieltäytymisoikeus on kirjattu Venäjän perustusla‐
kiin: “Venäjän federaation kansalaisella on oikeus suorit‐
taa asepalveluksen sijaan siviilipalvelus, jos hänen vakau‐
muksensa tai uskontonsa on ristiriidassa asepalveluksen
suorittamisen kanssa, sekä muissa liittovaltion laissa sääde‐
tyissä tapauksissa.” Venäjän aseistakieltäytyjien liikkeen
koordinaattori Elena Popovan mukaan aseistakieltäytymi‐
soikeudessa Venäjällä on useita ongelmia:

1. Kutsuntalautakunnat hylkäävät edelleen usein hake‐
muksia siviilipalvelukseen.

2. Kutsuntalautakuntien jäsenet pyrkivät usein puhees‐
saan häpäisemään ja vaientamaan nuoria heidän nä‐
kemyksensä vuoksi. Kutsuntalautakuntien jäsenet
edustavat yleensä isänmaallis-militaristista ideologiaa
ja heillä on kielteinen asenne aseistakieltäytymiseen.

3. Jehovan todistajiin kuuluvat asevelvolliset joutuvat
vaikeaan tilanteeseen. Heillä on dilemma: heidän
omatuntonsa vaatii heitä julistamaan olevansa aseista‐
kieltäytyjiä, koska he ovat Jehovan todistajia, mutta
samalla se asettaa heidät vaaraan, koska valtava määrä
Jehovan todistajia tuomitaan Venäjällä oikeudessa us‐
kontonsa vuoksi.

4. Vakava este aseistakieltäytymisoikeudelle on niin sa‐
nottu isänmaallis-militaristinen koulutus. Huolimatta
siitä, että Venäjän perustuslain mukaan Venäjällä ei
ole valtion ideologiaa, isänmaallis-militaristinen ideo‐
logia on tärkeä elementti lasten ja nuorten kasvatuk‐
sessa.

Tämä näkyy virallisista koulutusta ohjaavista asia‐
kirjoista ja suunnitelmista. Kun avaat minkä tahansa
kunnan nettisivut, löydät sieltä kuvia lapsista ja nuo‐
rista osallistumassa isänmaallis-militaristisiin tapahtu‐
miin. Tällaisia tapahtumia järjestetään jopa päiväko‐
deissa.

Sotilaalliset harjoitukset 10. luokkalaisille ja kor‐
keakouluopiskelijoille ovat osa opetussuunnitelmia.
Ne harvat opiskelijat, jotka ilmoittavat kieltäytyvänsä

osallistumasta harjoituksiin, joutuvat usein kohtaa‐
maan koulujen hallintovirkamiesten ja opettajien hy‐
vin kielteiset asenteet.

Yhdessä niin sanottuja perinteisiä arvoja korosta‐
van valtion propagandan kanssa isänmaallis-militaris‐
tinen kasvatus luo yhteiskunnallisen ilmapiirin, jossa
ajatukset väkivallattomuudesta, pasifismista ja antimi‐
litarismista vaikuttavat kummallisilta. Kaikki tämä on
esteenä aseistakieltäytymisoikeuden toteutumiselle.
Lisäksi meidän on ymmärrettävä, että isänmaallis-mi‐
litaristisen propagandan joutuu kohtaamaan hyvin
nuori ihminen, jolla ei ole sen vastustamiseen tarvit‐
tavaa elämänkokemusta.

5. Yksi ongelmista on siviilipalveluksen epäasianmukai‐
nen järjestäminen. Usein siviilipalvelusta suorittaville
ei tarjota majoituspaikkaa. Siviilipalveluksessa tehtä‐
vä työ ei enimmäkseen vastaa sen suorittajien koulu‐
tusta.

6. On käynyt ilmi tapauksia, joissa ihmisiä on määrätty
suorittamaan siviilipalvelusta armeijan yksiköihin.
Tämä on vastoin koko siviilipalveluksen ideaa. •

Aseistakieltäytyminen
Venäjällä

Huol imatta s i i tä , että
Venäjän perustusla in
mukaan Venäjällä e i ole
valt ion ideolog iaa ,
i sänmaall i s -m il i tar i st inen
ideolog ia on tärkeä
elementt i lasten ja
nuorten kasvatuksessa .
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E T I O P I A N J A E R I T R E A N VÄ L I S E L ‐
L Ä A L U E E L L A K ÄY TÄVÄ N T I G R AY N
S O D A N A L K A M I S E S TA O N K U L U ‐
N U T L Ä H E S P U O L I T O I S TA V U O T ‐
TA . TÄ S S Ä A R T I K K E L I S S A K Ä S I ‐
T E L L Ä Ä N Y K : N A N TA M A A A J A N ‐
K O H TA I S TA R A P O R T T I A T I G R AY N
A L U E E N T I L A N T E E S TA . T I E D O T
O VAT P E R Ä I S I N Y K : N H U M A N I ‐
TA A R I S T E N A S I O I D E N K O O R D I ‐
N O I N T I T O I M I S T O N R A P O R T I S TA ,
J O K A O N A N N E T T U 2 4 . H E L M I ‐
K U U TA 2 0 2 2 .

YK:n antamien raporttien mukaan tilanne Pohjois-Etio‐
pian alueella on edelleen jännittynyt ja epävakaa. Aktiivi‐
set sotatoimet alueella vaikuttavat yhä laajasti siviilien elä‐
mään ja turvallisuuteen. Alueen viimeisiin merkittävim‐
piin sotatoimiin lukeutuu muun muassa helmikuun 12.
päivänä Tigrayssa raportoitu ilmaisku, jossa kuoli suuri
määrä siviilejä. Sotatoimia ja satunnaisia yhteenottoja on
raportoitu viime aikoina myös Afarin ja Raya Kobon
alueilla. Siviilien elämää varjostaa sotatoimien lisäksi mer‐
kittävä pula ruoasta, lääkkeistä, terveydenhuollosta, hygie‐
niatarvikkeista sekä puhtaasta vedestä. On tärkeää painot‐
taa, että alueelta saatava tieto ei aina ole ajankohtaista, sil‐
lä alueen tietoliikenneyhteydet ovat puutteellisia.

Pakolaisuus on alueella merkittävässä kasvussa, mikä
lisää humanitaarisen avun tarvetta jatkuvasti. Pakolaisia
on pelkästään Afarin alueella satoja tuhansia. Lisäksi Wag
Hermran alueella on tällä hetkellä 30 000 maansisäistä pa‐
kolaista, ja Amharassa sijaitsevalle Raya Kobon alueelle on
saapunut 12 000 ihmistä, jotka ovat humanitaarisen avun
tarpeessa. Vuoden 2021 marraskuun jälkeen Sudanin alu‐
eelle sotaa paenneita ihmisiä on yli 63 000.

Sotatoimien ja resurssipulan vuoksi humanitaarisen

avun toimittaminen alueelle on kuitenkin suurilta osin es‐
tynyt: Pohjois-Etiopian epävakaa tilanne sekä teiden kun‐
to aiheuttavat esteitä avun toimittamiselle erityisesti teitä
pitkin. Heinäkuun 2021 jälkeen Tigrayn alueelle on tietä
pitkin voitu toimittaa ainoastaan noin kahdeksan prosent‐
tia niistä tarvikkeista, jotka ovat keskeisiä alueen humani‐
taarisen kriisin ratkaisemisessa.

Helmikuun aikana Tigrayn ja Amharan alueille toi‐
mitettiin ruokaa ja puhdasta juomavettä. Toimitetun ruo‐
an ja veden määrä ei kuitenkaan ole läheskään riittävä. Il‐
mateitse humanitaarisen avun toimittaminen kuitenkin
on toistaiseksi joiltakin osin onnistunut: Helmikuun 11.
päivänä Maailman terveysjärjestö (WHO) toimitti Meke‐
len kaupunkiin Tigrayssa välttämättömiä lääkinnällisiä
tarvikkeita, muun muassa antibiootteja ja insuliinia. En‐
nen tätä alueelle oli toimitettu lääkinnällisiä tarvikkeita
viimeksi heinäkuussa 2021. Lääkinnällisen avun tarve on
välttämätöntä, sillä pelkästään Tigrayssa yli 3,9 miljoonan
ihmisen arvoidaan olevan välittömän terveydenhoidon
tarpeessa. Lääkinnälliselle avulle on tarvetta myös Luoteis-
Etiopian pakolaisalueilla, jossa syyhy- ja malariatartunnat
ovat merkittävässä kasvussa.

s iv i i l i en elämää varjostaa
sotato im ien l i säks i merk it -
tävä pula ruoasta , lääk-
ke i stä , terveydenhuollos-
ta , hyg ien iatarv ikke i sta
sekä puhtaasta vedestä .

Antimilitaristin vuoden 2021 ensimmäisessä numeros‐
sa julkaistiin artikkeli, jossa käsiteltiin Tigrayn sodan alku‐
vaiheita. Kyseisessä artikkelissa nousivat esiin samat ongel‐
mat kuin tälläkin hetkellä: Resurssipula, humanitaarisen
avun puute, ihmisoikeusrikkomukset ja tietoliikenneyh‐
teyksien puute varjostavat alueen tilanteen kehitystä edel‐
leen. Sota on levinnyt alkuperäiseltä Tigrayn alueelta
myös Afarin ja Amharan alueille, ja useat pakolaiset ovat
sijaintinsa vuoksi alueelle toimitetun humanitaarisen
avun ulkopuolella. •

Päivittyvää raporttia Pohjois-Etiopian tilanteesta voi seura‐
ta YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston
alueen tilannetta käsittelevällä sivulla osoitteessa https://re‐
ports.unocha.org/en/country/ethiopia.
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Sotatoimet Pohjois-Etiopian alueella jatkuvat



Miten rauhanliikkeen tulisi
suhtautua Ukrainan sotaan?
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Useiden vuosikymmenten ajan suomalainen rauhanliike
on vastustanut Suomen NATO-jäsenyyttä, kannattanut
asevientirajoituksia sotaa käyviin maihin ja tukenut aseis‐
takieltäytymistä meillä ja muualla. Venäjän hyökättyä tors‐
taina 24.2.22 aseellisesti Ukrainaan Suomen kansan
enemmistö kääntyi ensimmäistä kertaa NATO-jäsenyyden
puolelle, sekä hallituksen että opposition enemmistö kan‐
natti aseiden antamista sotaa käyvään maahan, ja sosiaali‐
sessa mediassa lukuisat entiset aseistakieltäytyjät ilmoitti‐
vat muuttaneensa mielensä ja olevansa nyt valmiita puo‐
lustamaan isänmaataan tarvittaessa aseellisesti.

Onko rauhanliike siis entistäkin ahtaammalla milita‐
rismin pusertaessa sitä sekä Venäjältä että Suomesta?
Näinkin asian voi toki nähdä. Toisaalta rauhanliike on näi‐
nä päivinä saanut poikkeuksellisen paljon myös huomio‐
ta, ymmärrystä ja tukea. Rauhanliikkeen järjestämään rau‐
hanmielenosoitukseen osallistui – tietääkseni ensimmäis‐
tä kertaa sitten vuoden 2003 – tuhansia ihmisiä. Rauhan‐
liikkeen liputtamista keskeisistä teemoista – Venäjän hyök‐
käyksen tuomitsemisesta, rauhan palauttamisen vaatimuk‐
sesta, ukrainalaisten auttamisesta ja kansainvälisen oikeu‐
den tärkeydestä – vallitsee hyvin suuri yksimielisyys. Tässä
asiassa rauhanliikkeen kannalla ovat niin hallitus, opposi‐
tio, media kuin kansan enemmistökin.

Joten tulisiko rauhanliikkeen siis nyt keskittää voi‐
mansa kansainvälisen oikeuden puolesta puhumiseen ja
jättää NATO, asevienti ja asevelvollisuus tässä tilanteessa
vähemmälle huomiolle? Takoa nyt kun rauta on kuumaa
ja haalia uusia jäseniä vallitsevan yksimielisyyden puitteis‐
sa? Vai entistäkin ärhäkämmin varoittaa militarismin ja

sotilasliittoutumien vaaroista, muistuttaa että sodat loppu‐
vat vain, kun sotilaat lakkaavat sotimasta ja aseiden valmis‐
tus ja vienti lopetetaan?

Jos aparthe id ol i s i
kaadettu s i säll i ssodalla ja
Neuvostol i i t to ol i s i
hajonnut yhtä ver isest i
ku in Jugoslav ia , ol i s immeko
osanneet kuv itella nä ih in
väk ivallattoman ratka isun ,
sen joka o ikeast i toteutu i?
RÄHMÄLLÄÄN SODANKÄYNT I IN

Rauhanliike ei ole ensimmäistä kertaa tässä tilanteessa.
Rauhanjärjestöjen historia ulottuu yli kahdensadan vuo‐
den taakse, ja tuohon kahteensataan vuoteen mahtuu sa‐
toja enemmän ja vähemmän oikeutettuja sotia. Jokaisen
sodan kohdalla jokainen pasifisti ja jokainen rauhanjärjes‐
tö joutuu kysymään itseltään, onko olemassa oikeutettuja
sotia. Onko olemassa tilanteita, jossa väkivallan käyttö on
oikeutettua, ja mikäli on, onko nyt sellainen tilanne?

Menneiden sotien tarkastelu tästä näkökulmasta on
aina helpompaa kuin juuri alkaneiden. Esimerkiksi Yhdys‐
valloissa vallitsee suuri yksimielisyys vapaussodan, sisällis‐
sodan ja toisen maailmansodan oikeutuksesta, tai suora‐
naisesta pyhyydestä, kuten historioitsija Howard Zinn
(1922–2010) muotoilee asian YouTubestakin löytyvässä
erinomaisessa luennossaan Three Holy Wars. Meille suoma‐
laisille tämmöinen pyhä sota oli tietysti talvisota. Näitä nel‐
jää sotaa yhdistää se, että niillä saavutettu päämäärä oli jo‐
tain helposti ymmärrettävää ja hyvää: Yhdysvaltojen itse‐
näisyys, orjuuden lakkauttaminen, natsismin kaataminen
ja Suomen itsenäisyyden säilyttäminen.

”Olemme niin rähmällämme sodankäyntiin”, sanoo
Zinn luennossaan, että oikeutetun päämäärän
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löydettyämme kiirehdimme heti päättelemään, että keino
sen saavuttamiseksi täytyy olla oikeutettu sota. ”Ei. Meidän
on syytä olla hyvin hyvin varovaisia tämän hypyn suhteen.
Siis hypyn ‘tämä on hyvä päämäärä’ -ajatuksesta ‘joten
meidän on aloitettava sota” -ajatukseen.’

Oikeutettu päämäärä yksin ei siis tee sotimisesta oi‐
keutettua. Passiivisuuden ja sotilaallisen ratkaisun välillä
on sata vaihtoehtoa, huomauttaa Zinn, ja niitä on syytä
punnita hyvin tarkkaan.

Hän muistuttaa että esimerkiksi Kanada saavutti itse‐
näisyyden ilman sotaa Englantia vastaan, ja että suurim‐
massa osassa maailmaa orjuus saatiin kiellettyä ilman sisäl‐
lissotaa.

PAS IF I SMIKESKUSTELUN NATS IKORTT I

Mutta entä se toinen maailmansota? Olisiko natsismista
voitu päästä eroon ilman väkivaltaa? Hyvin monen (enti‐
sen) pasifistin mielestä ei. Esimerkiksi maailmansotien vä‐
lillä aseistakieltäytymistä hyvin näyttävästi tukenut fyysikko
Albert Einstein kääntyi toisen maailmansodan alettua sille
kannalle, että rauhan saavuttamiseksi ensimmäinen askel
on natsien pysäyttäminen aseellisesti. Vasta sitten voidaan
alkaa järjestelemään tulevat sodat estävää maailmanhalli‐
tusta. Absoluuttipasifistien kritiikkiin hän vastasi, ettei ol‐
lut kääntänyt takkiaan, vaan että hän oli yhtä tulisieluinen
pasifisti kuin ennenkin.

Pass i iv i suuden ja
sot i laall i sen ratka isun
väl i llä on sata
va ihtoehtoa , ja n i i tä on
syytä punnita hyv in
tarkkaan

Oliko Einstein yhä pasifisti, se riippuu pasifismin
määritelmästä. Onko pasifismi kaiken väkivallan kieltä‐
mistä vai työtä väkivallan vähentämiseksi? Yleensä pasifis‐
mi ymmärretään ensin mainittuna, vaikka jälkimmäinen
määritelmä on alkuperäisempi. Hyvä ratkaisu on kutsua
ensin mainittua absoluuttiseksi ja jälkimmäistä suhteelli‐
seksi pasifismiksi.

Nobelin rauhanpalkinnon voittanut entinen Yhdys‐
valtojen presidentti Barack Obama oli Einsteinin linjoilla.
”Väkivallaton kampanja ei olisi voinut pysäyttää Hitlerin
armeijoita”, hän totesi rauhanpalkintoluennossaan joulu‐
kuussa 2009. Ymmärrän mitä hän halusi sanoa, mutta itse
olisin muotoillut asian toisin. Virke ”Väkivallaton kam‐
panja ei pysäyttänyt Hitlerin armeijoita”, olisi ollut

todenmukaisempi, kuten myös asian ilmaiseminen toisin
päin: ”Hitlerin armeijat pysäytettiin sotilaallisella voimal‐
la, väkivaltaa käyttäen.” Sillä mistä me tiedämme, mihin
massiiviset, esimerkiksi valtiojohtoiset väkivallattomat
kampanjat olisivat pystyneet, jos niitä olisi kokeiltu.

Itsekin toiseen maailmansotaan vapaaehtoisena osal‐
listunut Zinn huomauttaa, että jos jotain saavutetaan soti‐
malla, on sen jälkeen vaikea kuvitella, miten se olisi voitu
saavuttaa sotimatta. Jos apartheid olisi kaadettu sisällisso‐
dalla ja Neuvostoliitto olisi hajonnut yhtä verisesti kuin Ju‐
goslavia, olisimmeko osanneet kuvitella näihin väkivallat‐
toman ratkaisun, sen joka oikeasti toteutui?

TOTTELEMATTOMAT S IV I I L I T JA YLLÄTETYT
MIEH ITTÄJÄT

Mutta entä Ukraina helmikuussa 2022? Venäjän hyökkäys‐
tä on helppo verrata talvisotaan. Ylivoimainen itänaapuri
hyökkää voimalla ja vääryydellä ja totuutta räikeästi vääris‐
tellen pienemmän kimppuun. Jos Suomi ei olisi pistänyt
väkivaltaisesti kampoihin, suomalaisten kohtalo on harvi‐
naisen helppo arvata: viisikymmentä vuotta kommunisti‐
diktatuurin ikeen alla.

Vertailukohtia voi kuitenkin hakea muualtakin.
Vuonna 1968 Neuvostoliitto hyökkäsi Tšekkoslovakiaan,
myös sillä kertaa voimalla ja vääryydellä ja totuutta vääris‐
tellen. Pääministeri Alexander Dubčekin kehotuksesta
tšekkoslovakialaiset eivät nousseet aseelliseen vastarin‐
taan, ja Unkarin vuoden 1956 kansannousun kaltaiselta,
tuhansia ihmishenkiä vaatineelta konfliktilta vältyttiin.
Aseellisen vastarinnan sijaan he harjoittivat aseetonta vas‐
tarintaa kuten panssarivaunut pysäyttäviä ihmismuureja,
kylännimien vaihtamisia, kadunnimikylttien poistamisia,
vesihanojen katkaisua, piraattiradio-, televisio- ja sanoma‐
lehtien ylläpitämistä, junien kadottamisia, graffiteja, mie‐
hittäjille puhumista (toisaalta myös tilanteeseen sopivaa
tekaistua kielitaidottomuutta), toisin sanoen kaikkia mah‐
dollisia yhteistyöstä kieltäytymisen muotoja, mihin vain
mielikuvitus ylsi, mukaan lukien ja tärkeimpinä kaikista,
suurlakkoja.

”Se oli totaalinen katastrofi”, totesi eräs mukana ollut
neuvostoupseeri vuosia myöhemmin rauhantutkija Gene
Sharpille. Neuvostoarmeija oli varautunut henkisesti ja
fyysisesti sotimiseen, ei kansalaistottelemattomuuteen, ja
oli tšekkoslovakialaisten tottelemattomien siviilien kanssa
täysin helisemässä.

Kahdeksan kuukauden ajan tšekkoslovakialaiset pisti‐
vät sinnikkäästi vastaan, mutta joutuivat lopulta taipu‐
maan; Dubček syrjäytettiin vallasta ja Prahan kevään uu‐
distukset peruttiin. Erään arvion mukaan yhtenä keskeise‐
nä syynä tähän oli lakkolaisten rahojen loppuminen. Toi‐
saalta Tšekkoslovakian tapahtumia voi tarkastella myös
kylmän sodan lopun alkuna: tšekkoslovakialaisten metodit
otettiin käyttöön uudestaan Puolassa kymmenen vuotta
myöhemmin ja kahta vuosikymmentä myöhemmin niillä
kaadettiin koko Itä-Euroopan yksipuoluejärjestelmä.



22 ART IKKEL I T

VÄKIVALLATTOMUUTTA P ITÄ IS I SUUNNITEL ‐
LA VALT IOTASOLLA

Tšekkoslovakialaisten vastarinta kuusikymmentälu‐
vun lopussa, kuten vielä yhdeksänkymmentäluvun alussa‐
kin, oli hyvin pitkälle spontaania ja koordinoimatonta. Mi‐
hin sillä pystyttäisiinkään, jos väkivallattomuutta opetettai‐
siin jo koulussa, ja valtiotasolla se olisi suunniteltua, har‐
joiteltua ja koordinoitua, ja sitä tuettaisiin kansainvälisellä
massiivisella boikotilla?

Valitettavasti suunnittelu, harjoittelu, koordinointi ja
resurssit sijoitettiin pitkän rauhan aikana väkivallattomien
metodien sijasta väkivaltaisten metodien käyttöön valmis‐
tautumiseen. Nyt niitä sitten käytetään, koska muihin
vaihtoehtoihin ei olla varauduttu. Sodan alettua vauhti ja
innostus tähän suuntaan on vain kiihtymässä.

Tarv i taan rauhanl i ikettä ,
joka muistuttaa , että
väk ivallalle on
va ihtoehtoja

Tästä syystä tarvitaan rauhanliikettä, joka muistuttaa,
että muitakin vaihtoehtoja on. Tarvitaan rauhanliikettä,
joka vaatii paitsi kansainvälisten oikeuden noudattamista,
myös sen kehittämistä. Sopimusten rikkomisilla täytyy olla
niin kovat sanktiot, että jokainen valtionjohtaja tietää, et‐
tei niiden rikkominen kannata. Tarvitaan rauhanliikettä,
joka valaa ihmisiin uskoa, että tämä on mahdollista ja
muistuttaa ihmisiä, että yksittäinen epäonnistuminen ei
tarkoita koko sopimusjärjestelmän epäonnistumista.

Yksi todiste kansainvälisen oikeuden toimimisesta on,
että kaikki merkit viittaavat tällä hetkellä siihen, ettei tämä
sota tule kannattamaan sen enempää Putinille henkilönä
kuin Venäjälle valtionakaan, päin vastoin.

Toinen todiste kansainvälisen oikeuden toimimisesta
on sotien vähentyminen toisen maailmansodan jälkeen.
Kyllä, Venäjän hyökkäys osoittaa, että järjestelmässä on pa‐
rantamisen varaa, mutta tällaisen hyökkäyksen harvinai‐
suus ja kansainvälisen yhteisön reaktiot Venäjän toimiin
todistavat, että kehitys on viime vuosikymmeninä kaikesta
huolimatta kulkenut oikeaan suuntaan. •

Kirjoittaja on luennoitsija ja tietokirjailija. Hän luennoi sään‐
nöllisesti siviilipalveluskeskuksessa ja on kirjoittanut mm. kirjan
Väkivallattomuuden voima - Kertomuksia rohkeudesta (Umpi‐
hanki 2020).

JÄIKÖ JOTAIN SANOMATTA?
KIRJOITA ANTIMILITARISTIIN!

TARJOA TEKSTIÄ TAI JÄTÄ PALAUTETTA OSOITTEESEEN:
ANTIMILITARISTI@AKL-WEB.FI
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Venäjän hyökkäyksen alettua Ukrainassa suomalaisilla on
sanottu aktivoituneen jonkinlainen jopa geneettinen, ui‐
nuva muisto menneestä tragediasta: talvisodasta 1939 Ve‐
näjän hyökkäystä vastaan. Pitäisin tätä ennemmin ehdol‐
listumana, mutta ilmiön tarkka olemus ei ole tässä välttä‐
mätöntä määrittää. On herätty muistamaan "kansa taiste‐
li" -tyyppistä militaristista kuvastoa. Miten on mahdollista,
että samaan aikaan kun yhtenäinen kansa oli väitetysti yh‐
tenäisempi kuin koskaan, suomalainen aseistakieltäytyjä
Arndt Pekurinen teloitettiin rintamalla suomalaisten toi‐
mesta? Miten on mahdollista, että samaan aikaan suoma‐
laisia vasemmistolaisia laitettiin keskitysleireille ja teke‐
mään jopa "miinanraivausta" puukeppien kanssa? Vastaus
on yksinkertaisesti se, että talvisodan myytti ei pidä täysin
paikkaansa.

Intensiivisen propagandan keskellä ja sota-ajan tuot‐
taessa psyykkistä stressiä, mustavalkoisen ajattelun vaara
kasvaa. Mustavalkoinen ajattelu tai 'halkaisu' on

psykologinen defenssimekanismi, joka suojaa psyykettä sil‐
loin, kun sen yhtenäisyyttä uhkaavat hyvin ristiriitaiset aja‐
tukset. Toisella tapaa muotoiltuna mustavalkoinen ajatte‐
lu tarkoittaa epäonnistumista muodostaa yhtenäinen ja
realistinen kuva, jossa itsellä ja toisilla voi olla sekä hyviä
että huonoja ominaisuuksia. Erityisesti hyvin stressaavassa
tilanteessa voi olla vaikea pysyä toimintakykyisenä, säilyt‐
täen kuitenkin samalla hyvin monipuolinen kuva tilan‐
teesta. Toimintaan (esimerkiksi suojautuvaan toimintaan)
ryhtymistä saattaa auttaa, jos kykenee väliaikaisesti näke‐
mään asiat hyvin yksinkertaisesti: tuo on paha, tuo on
hyvä. Hyvällä ei ole mitään pahoja ominaisuuksia, eikä pa‐
halla mitään hyviä ominaisuuksia.

SOTAPROPAGANDAN TEKNI IKAT

Arthur Ponsonby (1871-1946) kirjoitti vuonna 1928 kirjan
Falsehood in War-Time. Kyseiseen teokseen pohjautuen on
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myöhemmin koostettu niin sanotut sotapropagandan kes‐
keiset tekniikat. Näitä ovat: Me emme halua sotaa; Vasta‐
puoli on yksin syyllinen sotaan; Vihollinen on pohjimmil‐
taan paha ja muistuttaa paholaista; Me puolustamme jaloa
päämäärää, emme omia intressejämme; Vihollinen tekee
hirveyksiä tahallaan, meidän virheemme ovat vahinkoja;
Vihollinen käyttää kiellettyjä aseita; Meidän tappiomme
ovat pieniä, vihollisen tappiot valtavia; Tunnustetut taitei‐
lijat ja intellektuellit tukevat meidän päämääräämme;
Meidän päämäärämme on pyhä; Kaikki, jotka epäilevät
propagandaamme ovat pettureita.

Mustavalko isessa
ajattelussa e i vo i opetella
ta i erehtyä , vaan on
o ikeassa ta i väärässä .

Ponsonby kirjoittaa kirjassaan, että jokaisen sotaa
käyvän hallituksen on välttämätöntä esittää sodankäynnis‐
tä yksipuolinen kuva voidakseen perustella toimintaansa,
eikä se voi myöntää pienintäkään, vähäpätöisintäkään oi‐
keutusta tai perustelua, joka voisi oikeuttaa vastapuolen
toimintaa. Tästä johtuen tosiasioita on välttämätöntä vää‐
ristellä, olennaisia olosuhteita on piilotettava, ja on esitet‐
tävä kuva, jossa oma hallitus on syytön, päämäärä on hy‐
veellinen, ja vihollisen paholaismaisuus on jo todistettu
niin selvästi, ettei sitä tarvitse kyseenalaistaa. Ajattelulle ei
jätetä aikaa, ja propagandaa levitetään hyvin nopeasti.
Ponsonbyn mukaan sodan jälkeen kunnollinenkin ihmi‐
nen punastuu katsoessaan asioita ja toimintaansa jälkikä‐
teen.

Ponsonbyn Falsehood in War-Time -teoksen yhtymä‐
kohdat mustavalkoiseen ajatteluun ovat selvät. Psykologi
Satu Lähteenkorva kertoi Ylellä vuonna 2017, että musta‐
valkoiseen ajatteluun liittyy kiire: kaiken pitää tapahtua
nopeasti ja olla "heti maalissa". Samaten mustavalkoisessa
ajattelussa ei voi opetella tai erehtyä, vaan on oikeassa tai
väärässä. Siksi mielikuvituksen ja leikkisän mielen harjoit‐
tamisesta ja ylläpitämisestä voi olla suurta apua sota-ajan
propagandan keskellä.

Edellä kirjoitetun myötä alkaa muodostua ymmärret‐
tävämmäksi, että koska tiedämme Venäjän hallinnon ja
sen osittain pakottamankin armeijan syyllistyvän epäinhi‐
millisiin tekoihin ja rikoksiin, muuttuu vaikeaksi tiedostaa
samaan aikaan, että Ukrainassa ulkomaalaisiksi ulkonä‐
könsä perusteella oletetut ihmiset kohtaavat törkeää syr‐
jintää yrittäessään paeta sota-alueelta. Näin kuitenkin ta‐
pahtuu. Human Rights Watchin tuoreen raportin mu‐
kaan ulkomaalaisia on estetty pääsemästä bussien ja ju‐
nien kyytiin, poispääsyä on muutoin hidastettu tai heitä
on heitetty pois junien ja bussien kyydistä ennen

rajanylitystä. Raportissa kerrotaan jopa suoraan ihonvä‐
riin perustuvasta syrjinnästä, ja tilanne on kirvoittanut Af‐
rikan unionilta lausunnon, jossa vaaditaan yhtäläistä koh‐
telua kaikille sotaa pakeneville.

Se, että Ukrainassa on syrjitty törkeästi ulkomaalaisik‐
si oletettuja henkilöitä, tai se, että useat muiden valtioiden
tukitoimet on kohdistettu vain niille, joilla on Ukrainan
passi, on yksiselitteisesti väärin. Se ei kuitenkaan millään
tavalla oikeuta mitään muuta vääryyttä. Venäjän kansain‐
välisen oikeuden vastainen hyökkäys Ukrainaan ei muutu
lainkaan paremmaksi. Mutta tilannetta arvioivan mielessä
tilannekuvan moninaisuus voi tuottaa ristiriitaisia tarpeita
tai pyrkimyksiä, kun asioiden sovittaminen selkeälle kar‐
talle on vaikeaa. Mustavalkoinen ajattelu ratkaisee ongel‐
man: asioista tulee selkeämpiä, ja niiden edessä lamaantu‐
misen todennäköisyys on pienempi. Totuus kuitenkin hä‐
märtyy. Asioiden yhdistäminen vaatii psyykkisiä voimava‐
roja, ja parhaimmillaan johtaa eheään ja vahvaan maail‐
mankuvaan, jota todellisuus ei uhkaa. Kriisiajassa voima‐
varat ovat kuitenkin rajalliset.

Aseistakieltäytyjien ja pasifistien tilanne ei ole nyt
vahva Venäjällä eikä Ukrainassa. Täsmälleen kuten Pon‐
sonby kirjoitti jo 1920-luvulla, niitä, jotka edes ehdottavat
mitään muuta vaihtoehtoa kuin aseellista taistelua, pide‐
tään suoraan pettureina, ja heidän tuomitsemistaan
maanpetturuudesta suoraan toivotaan. Jotkut ovat valmii‐
ta jopa siihen, että jos maanmiehen pasifismi ei muuten
epäonnistu, niin viimeistään se epäonnistuu kun asiaa itse
hiukan avittaa. Nämä havainnot perustuvat ukrainalaisten
pasifistien sosiaalisessa mediassa saamiin kommentteihin
– ehkä entisiltä ystäviltään? En tiedä viitsiikö kukaan läh‐
teä tosiasiallisesti ilmiantamaan toistaan, mutta ainakin
sodan jälkeen saattaa ponsonbyläisittäin "punastuttaa".

VAIETUT VANKILE IR I T

Palataan Suomeen ja talvisodan aikoihin. Emme kuiten‐
kaan voi ymmärtää, mitä tapahtui, jos emme palaa vielä
kauemmas taaksepäin aina sisällissodan aikaan saakka.
Suomi oli itsenäistymäisillään, eri osapuolet olivat vielä ke‐
väällä kelvollisissa väleissä. Sitten sattumoisin juuri Ukrai‐
nan viljasato epäonnistui, ja Suomessakin oli kehno sato.
Tuli nälänhätä kesäksi 1917. Jos ei aikaisemmin, niin vii‐
meistään tässä vaiheessa poliittiset erimielisyydet alkoivat
tuntua ylitsepääsemättömiltä. Jätän tarkemmat yksityis‐
kohdat sosiaalihistorioitsijoiden selitettäviksi, mutta joka
tapauksessa tilanne kärjistyi punaisten leirittämiseen, te‐
loituksiin ja nälkiinnyttämiseen kesäksi 1918. Tarinan lop‐
pu, sanoi koulun historiakirja. Mutta itse asiassa poliitti‐
sesti väärää mieltä olevien suomalaisten vangitseminen ei
sotien välillä koskaan kokonaan päättynyt. Kansan arkis‐
ton lähteistä paljastuu laaja kuva poliittisista vangitsemisis‐
ta Suomessa muunmuassa vuosina 1919-1944. Esimerkiksi
Tammisaaren pakkotyölaitokselle laitettiin poliittisesta
toiminnasta tuomittuja vasemmistolaisia, ja kun laitoksen
johtajaa Edvard Kiianlinnaa pidettiin liian lepsuna, hänen



25ART IKKEL I T

tilalleen siirrettiin Suomenlinnan kurikomppaniassa
muun muassa Arndt Pekurista ja muita aseistakieltäytyjiä
kurittanut Arvo Kartano. Kartano lopetti Tammisaaren
vankileirin nälkälakot pakkoruokinnalla, jossa kuoli usei‐
ta vankeja.

Ryppyotsa i suus on
välttämätöntä väk ivallan
käyttämisessä , mutta se
sop i i todella huonost i
m iel ikuv i tukseen ta i
le ikk i in .

Talvisodan alettua poliittisesti epäilyttäviksi katsottuja
suomalaisia laitettiin "turvasäilöön", ensin Tammisaareen,
sodan jatkuessa esimerkiksi Köyliön vankileirille ja Kove‐
rin keskitysleirille Itä-Karjalaan. Arvo Kartano ehti toimia
urallaan myös Koverin keskitysleirin päällikkönä. Leiriläi‐
set söivät salaa pyydystämiään rottia, käärmeitä ja samma‐
koita. Lopulta toisinajattelijoiden tie vei sodan lopulla
Karvian suovankilaan. Vielä 1960-luvulla vankila muutti
nimensä "Karvian erityistyölaitokseksi", jonne siirrettiin
asevelvollisuuden suorittamisesta kieltäytyneitä henkilöi‐
tä, esimerkiksi Jehovan todistajia. Urho Kekkonen tarkasti
laitoksen vuonna 1968 ja se lopulta suljettiin vuonna
1969. Tämä aikakausi Suomen historiassa on vieläkin niin
kivulias, että Koverin keskitysleiriä koskevan Wikipedia-ar‐
tikkelin mukaan Suomen entinen puolustusministeri Jus‐
si Niinistö väitti vielä 2000-luvun alussa, ettei Koveri olisi
ollut keskitysleiri, ja että leiriläisten muistelmat olisi kirjoi‐
tettu "korvausvaatimusten vauhdittamiseksi ja marttyyri‐
kuvan luomiseksi".

Hiljattain minulle esitettiin ajatus siitä, että aseista‐
kieltäytymisen vapauden olisivat minulle urheasti taistel‐
leet suomalaiset sotilaat talvi- ja jatkosodassa. Tämän väit‐
teen sijaan vaikuttaa siltä, että aseistakieltäytymisen oikeu‐
den puolesta ovat saaneet kamppailla yksin aseistakieltäy‐
tyjät. Tarina olisi todennäköisesti melko samanlainen mel‐
ko monessa muussakin maassa.

Suomalaiset kohtelivat myös talvisodan aikana kar‐
mealla tavalla toisia suomalaisia. Tämä ei kuitenkaan lain‐
kaan tee Neuvostoliiton johdon tai senaikaisen armeijan
rikoksista pienempiä. Kyseessä on jälleen haaste mustaval‐
koiselle ajattelulle, haaste yhdistää koherentiksi maail‐
mankuvaksi ja ihmiskäsitykseksi tietoja, jotka ovat ristirii‐
taisia, ja joissa hyvät toimijat tekevät toisinaan pahoja
asioita, ja pahat toimijat voivat tehdä joskus hyviä asioita.
Sotapropagandan näkökulmasta tämä ei kuitenkaan sovi.
Tarina menettää propagandistisen arvonsa, jos se ei

Ponsonbyn hengessä yksiselitteisesti selitä yhtä toimijaa
hyväksi ja jaloksi, ja toista toimijaa pahaksi ja syylliseksi.
Toimijoiden tai ryhmien sisällä ei saa olla harmaan sävyjä.
Propagandan teho heikkenee, jos tarinan monipuolisuus
tuodaan esiin. Ponsonbyläisittäin, ei voida myöntää "pie‐
nintäkään järkeä tai oikeutusta" propagandan vastaisille
kuvakulmille.

Kohdattaessa tämäntyyppistä propagandaa, voi tulla
kyseeseen pysähtyä miettimään, minkälaista toimintaa sil‐
lä pyritään oikeuttamaan? Onko kyse ehkä 10 miljardin
ostoksesta yhdysvaltalaiselta aseyhtiöltä, tai ehkä rynnäk‐
kökiväärien lähettämisestä konfliktialueelle? Onko kyse
mahdollisesti kahden prosentin bruttokansantuote-osuu‐
den sitomisesta kansainväliseen aseteollisuuteen? Tai ihan
vaan nationalistisesta puhkumisesta, itsenäisyyspäivän,
tuntemattoman sotilaan ja terveydenhuoltoleikkauksen
kera?

Tar ina menettää
propagand ist i sen arvonsa ,
jos se e i Ponsonbyn
hengessä yks i sel i tte i sest i
sel i tä yhtä to im i jaa hyväks i
ja jaloks i , ja to i sta
to im i jaa pahaks i ja
syyll i seks i .

Viimeiseksi haluan vielä kerran muistuttaa leikin ja
mielikuvituksen tärkeydestä, erityisesti sotapropagandalta
suojautumisessa. Ryppyotsaisuus on tavallaan välttämä‐
töntä väkivallan käyttämisessä, mutta se sopii todella huo‐
nosti mielikuvitukseen ja leikkiin. Annetaan itsellemme
lupa tehdä virheitä ja olla väärässä, olla keskeneräinen,
lupa oppia. Nämä suojelevat meitä vaikeissakin tilanteissa,
ja estävät pikaistuksissa tehdyt, hätiköidyt ryntäämiset joh‐
topäätöksiin. Leikkisä, kysyvä mielikuvitus voi muuttaa
painavan kevyeksi, nopean hitaaksi – näkymättömän näky‐
väksi. •
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Kasvava vihamielisyys Venäjän ja Ukrainan välillä tekee tu‐
litauosta sopimisen vaikeaksi.

Venäjän presidentti Vladimir Putin pitää edelleen
kiinni sotilaallisesta interventiosta, jonka hän väittää va‐
pauttavan Ukrainan hallinnosta, joka – kuten fasistit – tap‐
paa omia kansalaisiaan.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyy mobilisoi
koko väestön taistelemaan agressiota vastaan ja sanoo,
että venäläiset käyttäytyvät kuin natsit tappaessaan siviilejä.

Ukrainalainen ja venäläinen valtamedia käyttää soti‐
laallista propagandaa kutsuakseen toista osapuolta nat‐
seiksi tai fasisteiksi, viitaten toistensa oikeistolaisiin tai so‐
tilaallisiin rikoksiin.

Kaikki tällaiset viittaukset pyrkivät yksinkertaisesti ar‐
gumentoimaan "oikeutetun sodan" puolesta vetoamalla
ajatuksella demonisoiduista vihollisista; menneisyyden ku‐
viin, jotka kuuluvat ummehtuneeseen poliittiseen kult‐
tuuriin.

Tiedämme tietenkin, ettei oikeutettua sotaa voi olla
olemassa, koska sodan ensimmäinen uhri on totuus, ja mi‐
kään versio oikeudesta ilman totuutta on irvikuva. Ajatus
massamurhaamisesta ja tuhoamisesta oikeudenmukaisuu‐
tena on mieletön.

Rauhankulttuuriin kuuluvat tietämys tehokkaista vä‐
kivallattomista tavoista elää ja visio paremmasta

planeetasta ilman armeijoita ja rajoja. Näistä vaihtoeh‐
doista ei ole puhuttu riittävästi edes kaikkein kehittyneim‐
missä valtioissa, puhumattakaan Venäjästä ja Ukrainasta –
valtioista, joissa yhä on käytössä yleinen asevelvollisuus, ja
jotka antavat lapsilleen militantin, patrioottisen kasvatuk‐
sen – rauhankasvatuksen sijaan.

Rauhankulttuuri, aliarvostettu ja ali-investoitu, jou‐
tuu kamppailemaan ummehtuneen ja verisiin vanhoihin
ideoihin perustuvan väkivallan kulttuurin kanssa, jonka
mukaan vahvin on oikeassa [suom.huom. alkup. viittaus
teokseen "Voiman filosofia"] ja parasta politiikkaa on ha‐
jota-ja-hallitse -politiikka.

Nämä väkivallan kulttuurin ideat ovat luultavasti vielä
vanhempia kuin vitsakimppu (fasces), ikivanha roomalai‐
nen vallan symboli, jossa on kimppu keppejä ja kirves nii‐
den keskellä: ruoskimisen ja mestaamisen välineet sekä
voiman ja yhtenäisyyden symboli. Voit helposti taittaa yh‐
den kepeistä, mutta et koko kimppua.

Rauhankulttuur i in kuuluvat
t ietämys tehokka ista
väk ivallattomista tavo ista
elää ja v i s io paremmasta
planeetasta i lman
arme i jo i ta ja rajoja .

Äärimmäisyyteen vietynä, vitsakimppu on vertausku‐
va väkivaltaisesti kokoontuneille ja uhrattavissa oleville ih‐
misille, joilta on riistetty heidän yksilöllisyytensä. Malli ke‐
pillä hallitsemiselle – ei siis järjellä ja kannustimilla, kuten
hallitseminen väkivallattomassa rauhankulttuurissa.

Vitsakimpun vertauskuva on hyvin lähellä sotilaallista
ajattelua ja tappajien moraalia, joka syrjäyttää tappamisen
kieltävät moraaliset käskyt. Kun olet menossa sotaan, si‐
nun tulisi pitää pakkomielteisesti mielessäsi harha, jonka
mukaan kaikkien "meidän" tulee taistella, ja kaikkien "hei‐
dän" tulee tuhoutua.

Tämän takia Putinin hallinto julmasti eliminoi kai‐
ken sotakoneistoa vastustavan poliittisen opposition,

Miksi venäläiset ja ukrainalaiset
sodanlietsojat esittävät toisensa

natseina ja fasisteina
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pidättäen tuhansia sodanvastaisia mielenosoittajia. Tä‐
män takia Venäjä ja NATO-maat ovat kieltäneet toistensa
median. Tämän takia ukrainalaiset nationalistit tekivät
kaikkensa kieltääkseen venäjänkielen julkisen käytön. Tä‐
män takia ukrainalainen propaganda kertoo sinulle satu‐
maisen tarinan kokonaisesta väestöstä, josta tuli armeija
kansakunnan sodassa, ja vaikenee miljoonista pakolaisis‐
ta, sisäisistä hätäsiirtolaisista, sekä 18-60-vuotiaista miehis‐
tä, jotka ovat piilossa pakollisen värväyksen takia ja joita
on kielletty poistumasta maasta. Tämän takia rauhaara‐
kastavat ihmiset, sodasta hyötyvien eliittien sijaan, kärsivät
kaikilla puolin eniten vihamielisyyksistä, taloudellisista
sanktioista ja syrjintää aiheuttavasta kiihkosta.

Ääneenlausutust i
uusnats i st i s ia
sot i lasyks ikö i tä on
ta istellut sekä Ukra inan
että Venäjän puolella

Militaristisessa politiikassa Venäjällä, Ukrainassa ja
NATO-maissa on joitain ideologisia ja käytännön tason sa‐
mankaltaisuuksia Mussolinin ja Hitlerin hirvittävän väki‐
valtaisten ja totalitaaristen hallintojen kanssa. Tietenkään
mitkään samankaltaisuudet eivät oikeuta mitään sotaa ei‐
vätkä natsien ja fasistien rikosten trivialisointia.

Nämä samankaltaisuudet ovat laajempia kuin ääneen
lausuttu uusnatsistinen identiteetti – siitä huolimatta, että
tällaisia sotilasyksiköitä on taistellut sekä Ukrainan puolel‐
la (Azov, Right Sector) että Venäjän puolella (Varyag, Russian
National Unity).

Laajimmassa mielessä fasistisen kaltainen politiikka
yrittää muuttaa koko väestön sotakoneistoksi: väärennetyt
monoliittiset massat, väitetysti yhdistyneinä vaistonvarai‐
seen taisteluun yhteistä vihollista vastaan. Yhteistä vihollis‐
ta, jota kaikki militaristit kaikissa maissa yrittävät rakentaa.

Käyttäytyäkseen kuin fasistit, riittää että on armeija ja
kaikki siihen liittyvät asiat: pakollinen yhtenäinen identi‐
teetti, olemassaoloa uhkaava vihollinen ja valmistautumi‐
nen väistämättömään sotaan. Vihollisesi ei tarvitse välttä‐
mättä olla juutalaiset, kommunistit ja pervertikot: viholli‐
nen voi olla kuka tahansa todellinen tai kuviteltu. Mono‐
liittisen sotaisuutesi ei tarvitse välttämättä olla yksittäisen
autoritaarisen johtajan inspiroimaa; se voi olla yksi viha‐
viesti ja yksi kutsu taisteluun, jonka toimittavat lukematto‐
mat arvovaltaiset äänet. Sellaiset asiat kuten swastikoiden
kantaminen, soihtukulkueet ynnä muut historian uudel‐
leenesittämiset ovat valinnaisia ja hädin tuskin merkityk‐
sellisiä osakohtia.

Näyttäytyykö Yhdysvallat fasistisena valtiona sen takia,
että edustajainhuoneen salissa on kaksi vitsakimppua

esittävää veistoksellista kohokuvaa? Ehdottomasti ei, ne
ovat vain historiallinen artefakti.

Yhdysvallat, ja Venäjä, ja Ukraina näyttävät hieman sa‐
manlaisilta kuin fasistiset valtiot siitä syystä, että kaikilla
kolmella on sotilasvoimat, ja kaikki kolme ovat valmiita
käyttämään niitä tavoitellakseen absoluuttista suvereni‐
teettiä. Toisin sanoen valmiita tekemään mitä ikinä he ha‐
luavat omalla alueellaan ja etupiirillään; ikään kuin vahvin
olisi oikeassa.

Kaikki kolme ovat myös oletettavasti kansallisvaltioita,
mikä tarkoittaa samaan kulttuuriin kuuluvan kansan mo‐
noliittista yhtenäisyyttä, yhden kaikkivoivan hallituksen
alaisuudessa tarkkojen maantieteellisten rajojen sisällä, ja
tämän takia vapaana sisäisistä tai ulkoisista konflikteista.
Kansallisvaltio on mahdollisesti typerin ja kaikista epärea‐
listisin kuviteltavissa oleva rauhan malli, mutta se on yhä
tavanomainen.

Sen sijaan, että ottaisimme kriittiseen uudelleentar‐
kasteluun westfalenilaisen suvereniteetin ja wilsonilaisen kan‐
sallisvaltion – kaikki virheet, jotka paljastuivat natsistisessa
ja fasistisessa valtiomallissa – me otamme nämä käsitteet
kiistämättöminä ja syytämme koko toisesta maailmanso‐
dasta kahta kuollutta diktaattoria ja muutamia heidän seu‐
raajiaan. Ei ole ihme, että uudestaan ja uudestaan löydäm‐
me fasisteja lähistöltämme ja lähdemme sotaan heitä vas‐
taan, käyttäytyen kuin he, vedoten samoihin poliittisiin
teorioihin kuin he, mutta yrittäen samalla todistella itsel‐
lemme, että me olemme heitä parempia.

Meidän p itää lopettaa
ampuminen ja alo i ttaa
keskusteleminen

Jotta voisimme ratkaista nyt käynnissä olevan kaksi-
ulotteisen sotilaallisen konfliktin – Länsi vastaan Itä, sekä
Venäjä vastaan Ukraina – kuin myös pysäyttää minkä ta‐
hansa sodan ja välttää sodat tulevaisuudessa, meidän pitäi‐
si käyttää väkivallattoman politiikan menetelmiä, kehittää
rauhankulttuuria, ja tarjota seuraaville sukupolville pääsy
rauhankoulutukseen. Meidän pitäisi lopettaa ampuminen
ja aloittaa keskusteleminen, puhua totta, ymmärtää toi‐
siamme ja pyrkiä yleiseen etuun, vahingoittamatta ketään.
Väkivallan perusteleminen ja oikeuttaminen ketään koh‐
taan, jopa niitä kohtaan jotka käyttäytyvät kuin natsit tai fa‐
sistit, ei auta. Olisi parempi vastustaa väärää käytöstä ilman
väkivaltaa ja auttaa harhaanjohdettuja, militantteja ihmisiä
ymmärtämään organisoidun väkivallattomuuden hyödyt.
Kun rauhanomaisen elämisen tieto ja tehokkaat toiminta‐
tavat ovat laajalle levineet ja kun kaikki väkivallan muodot
on rajattu realistiseen minimiinsä, Maapallon ihmisistä tu‐
lee immuuneja sairaudelle, jota sodaksi kutsutaan. •

Yurii Sheliazhenko on Ukrainan pasifistiliikkeen pääsihteeri sekä
rauhan- ja konfliktintutkimuksen maisteri.
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Kirjoitushetkellä Pekingin talviolympialaisten päättymisestä on
kulunut pari viikkoa. Suurta urheilujuhlaa varjosti isäntämaa
Kiinan kammottava ihmisoikeustilanne, jota järjestäjien ilmisel‐
vät propaganda-yritykset eivät ainakaan auttaneet.

Kisojen kohtaama vastustus ei ole yllättävää. Peking toimi
kisaisäntänä myös vuoden 2008 kesäolympialaisissa, ja jo
tuolloin maan ihmisoikeustilanne oli vahvasti esillä. Tästä
huolimatta kansainvälinen olympiakomitea, jonka omissa
säännöissä sen tavoitteeksi on asetettu maailman paranta‐
minen urheilun avulla, myönsi 2022 talvikisat Kiinalle.

Pekingin kesä- ja talvikisojen välillä maan ihmisoi‐
keustilanne otti askeleita yhä huolestuttavampaan suun‐
taan. Esimerkiksi Hongkongissa nähtiin laajoja mieleno‐
soituksia vuosina 2014 ja 2019, joihin Kiinan vastauksena
olivat poliittiset puhdistukset. Näitä tapahtumia käsittelin
Antimilitaristin numerossa 3/2021.

Toinen huolestuttava kehitys koskee Xinjiangin alu‐
eella maan länsiosissa asuvia uiguureja. Uiguurit ovat jo
vuosikymmenten ajan olleet räikeän etnisen syrjinnän
kohteena, mutta vuodesta 2014 lähtien vaino on yltänyt
uudelle tasolle, jonka kuusi maata on julistanut kansan‐
murhaksi.

Raportt ien mukaan K i ina on
sulkenut kesk i tysle ire i lle
1 -2 mil joonaa u iguur ia sekä
muita etn is iä vähemmistöjä

Raporttien mukaan Kiina on sulkenut keskitysleireil‐
le 1-2 miljoonaa uiguuria sekä muita etnisiä vähemmistö‐
jä. Leireiltä selvinneet ovat kertoneet joutuneensa pakkos‐
terilisointien ja systemaattisen seksuaalisen väkivallan uh‐
reiksi. Leireillä olevien lapsia on puolestaan pakkosijoitet‐
tu kiinalaisperheisiin, samalla kun uiguurinkielistä ope‐
tusta on rajoitettu. Toimien on kuvailtu tavoittelevan eril‐
lisen uiguuri-identiteetin hävittämistä. Leirien ulkopuo‐
lella Kiina on luonut julman valvontakoneiston, jossa pie‐
nikin rike voi johtaa leirille.

Kiina on tunnetusti kiistänyt väitteet kansanmurhas‐
ta, vaan kuvailee toimiaan Xinjiangissa terrorismin vastai‐
seksi operaatioksi. Kiina on myöntänyt keskitysleirien ole‐
massaolon, mutta kutsuu niitä virallisen selityksen mukai‐
sesti "ammatillisiksi koulutuskeskuksiksi". Virallisesti Kiina
siis pyrkii parantamaan uiguurien elämänlaatua panosta‐
malla heidän koulutukseensa, ja tällä tavoin vähentämään
ääriliikehdintää alueella.

Kiinan uiguuri-propaganda päätyi myös osaksi talviki‐
sojen avajaisseremoniaa, uiguurihiihtäjä Dilnigar Ilhamja‐
nin ollessa toinen olympiatulen sytyttäjistä. Kysymyksiä he‐
rätti myös se, että kisojen jälkeen Dilnigar poistui paikalta
erillistä reittiä, välttäen näin toimittajien kysymykset. Kii‐
na kuitenkin perusteli Dilnigarin valintaa olympiatulen sy‐
tyttäjäksi tämän saavutuksilla, joten tähtihiihtäjän puuttu‐
minen haastatteluista vaikuttaa hieman kyseenalaiselta.

Kysymys kuitenkin kuuluu, miksi uiguurit ovat pääty‐
neet mittavan sorron kohteeksi?

I TSENÄISYYDEN TAVOITTELUA

Uiguurit asuvat pääosin Länsi-Kiinassa sijaitsevassa Xin‐
jiangin provinssissa, josta virallisesti käytetään nimeä “Xin‐
jiangin uiguurien autonominen alue”. Nimi "Xinjiang" it‐
sessään tarkoittaa jokseenkin "uutta rajaa", mikä kertoo
alueen historiasta paljon: Vaikka nykyisen Xinjiangin alue
on ollut Kiinan vaikutusvallan alla jopa 2000 vuotta, teh‐
tiin alueesta provinssi vasta vuonna 1884, mikä on Kiinan
historian mittakaavassa varsin lyhyt aika.

Uiguurit itse viittaavat alueeseen usein nimellä “Itä-
Turkestan” ja ovat vaatineet sille itsenäisyyttä. Alueella
nähtiin myös kaksi lyhytikäistä uiguurivaltiota: Itä-Turkes‐
tanin ensimmäinen tasavalta perustettiin vuonna 1933,
mutta lakkasi olemasta jo seuraavana vuonna. Itä-Turkes‐
tanin toinen tasavalta puolestaan perustettiin vuonna
1944, ja kesti vuoteen 1949 asti. Nykyinen “uiguurien au‐
tonominen alue” muodostettiin virallisesti vuonna 1955.

Kuinka autonominen “uiguurien autonominen alue”
tosiasiassa on? Tähänastisten tietojen perusteella ei kovin‐
kaan.

Kiinan antamien tietojen perusteella vuonna 2020
noin 45% alueen väestöstä oli uiguureja, 42% han-kiina‐
laisia ja loput muita ryhmiä, kuten kazakkeja ja kirgiisejä.
Sen sijaan nyky-Kiinan ensimmäisessä väestönlaskennassa
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vuonna 1953 han-kiinalaisten osuus Xinjiangin väestöstä
oli vain 7%, kun taas uiguurien osuus oli 73%. Viimeisten
70 vuoden aikana “uiguurien autonominen alue” on siis
kiinalaistunut nopeasti, samalla kun alueen väkiluku on
kasvanut noin viidestä miljoonasta 25:een miljoonaan.
Alueen väestöllinen kehitys on osaltaan lisännyt erimieli‐
syyksiä uiguurien ja han-kiinalaisten välillä, mikä on pai‐
koitellen johtanut väkivaltaisuuksiin, joista Kiina on saa‐
nut perusteita toiminnalleen.

Ei siis liene yllättävää, että vaatimukset itsenäisestä
Itä-Turkestanista jatkuvat tähän päivään asti. Nykypäivänä
Itä-Turkestanin itsenäisyyttä ajaa useampi järjestö, joiden
tavoitteet ovat ajoittain ristiriidassa. Esimerkiksi Itä-Tur‐
kestanin islamilainen liike (ETIM) ajaa sharia-lakiin pe‐
rustuvan islamilaisen valtion perustamista. Toisaalta vuon‐
na 2004 perustettu Itä-Turkestanin pakolaishallitus
(ETGE) pitää itseään Toisen tasavallan laillisena seuraaja‐
na, ja ajaa parlamentaarisen tasavallan perustamista nykyi‐
sen Xinjiangin alueelle. Itä-Turkestan oli myös yksi Edus‐
tamattomien valtioiden ja kansojen yhteisön perustajista,
jossa sitä edustaa Maailman uiguurikongressi, joka itsenäi‐
syyden sijaan tavoittelee alueelle ensisijaisesti laajempaa
autonomiaa.

USKONTO

Monien muiden kommunistijohtoisten maiden tavoin Kii‐
na harjoittaa virallisesti valtioateismia, jonka myötä uskon‐
non harjoittamista rajoitetaan vahvasti. Maassa tunnuste‐
taan virallisesti viisi uskontokuntaa: buddhalaisuus, taolai‐
suus, katolinen ja protestanttinen kristinusko sekä islam.
Virallisesti tunnustettujen uskontokuntien lisäksi maassa
toimii lukuisia epävirallisia uskonnollisia ryhmiä, joiden
kohtelu on yleisesti riippunut paikallisviranomaisten tah‐
dosta.

Xi Jinpingin noustua valtaan vuonna 2012 on uskon‐
toon kohdistunut vaino lisääntynyt dramaattisesti. Länsi‐
maissa eniten huomiota on luultavasti herättänyt kristitty‐
jen kohtelu. Esimerkiksi kirkkojen torneista on poistettu
arviolta 1200 ristiä, joiden lisäksi useita kirkkoja on puret‐
tu. Hallituksen on raportoitu suunnittelevan oman Raa‐
matun käännöksen julkaisemista, joka sisällöllisesti sopisi
paremmin kommunistisen puolueen oppeihin.

Uiguureihin uskontoon kohdistuva vaino on iskenyt
lujemmin. Xinjiangin väestöstä suurin osa harjoittaa isla‐
mia, ja alueella on Kiinan virallisten tietojen mukaan yli
24 000 moskeijaa. Vuonna 2020, australialainen ajatushau‐
tomo Australian Strategic Policy Institute kuitenkin arvio,
että todellinen luku olisi noin 15 000 moskeijaa, joista yli
puolet olisivat kärsineet jonkinasteisia vaurioita. Moskei‐
joiden lisäksi, viranomaiset ovat tuhonneet myös muun
muassa hautausmaita.

Toimet eivät kuitenkaan jää palvontapaikkojen tu‐
hoamiseen. Keskitysleireille joutuneita uiguureja on väite‐
tysti pakotettu toimimaan uskonnollista vakaumustaan
vastaan syöttämällä sianlihaa ja juottamalla alkoholia, sekä

pakotettu vannomaan uskollisuutta kommunistiselle puo‐
lueelle. Aluehallinnon työntekijöitä on puolestaan kiellet‐
ty paastoamasta ramadanin aikaan, minkä lisäksi viran‐
omaiset ovat asettaneet rajoituksia uskonnollisille nimille.

LÄNS IMAIDEN ROOL I

Vaikka länsimaat ovat tunnetusti Kiinan ihmisoikeustilan‐
teen kovimpia kriitikoita, eivät ne ole syyttömiä uiguurien
kohteluun. Taustalla on yksi päivämäärä: 11.9.2001.

WTC-iskujen jälkeen Yhdysvaltain presidenttiGeorge
W. Bush julisti “terrorismin vastaisen sodan”, jonka nimis‐
sä Yhdysvallat hyökkäsi mm. Afganistaniin ja Irakiin. Noi‐
den hyökkäysten aiheuttama kärsimys on suurimmalle
osalle varmasti tuttua. Sen sijaan Kiinan rooli tässä sodassa
on jäänyt pimentoon.

WTC- i skujen jälkeen K i inan
ta istelu “separat i sm ia”
vastaan X injang issa
muuttu i puolueen
narrat i iv i ssa “ terror ismin”
vasta i seks i to im innaks i

Kuten aikaisemmin todettiin, alkoi uiguurien käyn‐
nissä oleva kansanmurha toden teolla vuonna 2014, mutta
Kiina oli kaltoinkohdellut heitä jo vuosikymmeniä ennen
sitä. Ennen Bushin terrorismin vastaista sotaa, Kiinan pe‐
rustelu toimilleen oli taistelu separatismia vastaan. Bushin
julistuksen jälkeen retoriikka muuttui, ja separatisteista
tuli terroristeja.

Kiina on käytännössä julistanut jokaisen Itä-Turkesta‐
nin itsenäisyyttä tai autonomiaa ajavan järjestön terroris‐
teiksi, mutta ETIM:n kohdalla he onnistuivat saamaan
muun maailman mukaan. Kuten mainittu, ETIM:n tavoit‐
teena on sharia-lakiin perustuva islamilainen valtio, ja kun
vihollisena on islamistinen terrorismi, järjestöstä tuli täy‐
dellinen syntipukki. Kiinan kampanjoinnin seurauksena
niin Yhdysvallat kuin EU ja YK julistivat ETIM:n terroristi‐
järjestöksi, antaen samalla Kiinalle uuden propaganda-
aseen uiguureja vastaan. Yhdysvallat on sittemmin tuon
luokittelun poistanut. Kiinan reaktion päätökseen voitte
varmaan arvata.

Valitettavasti Yhdysvaltojen ja Kiinan yhteistyö uiguu‐
rien sortamisessa ei jäänyt tähän, sillä vuosien 2002 ja 2013
välillä yhteensä 22 uiguuria oli vangittuna Guantanamo
Bayn vankileirillä. Yhdysvallat myös päästivät Kiinan viran‐
omaiset kuulustelemaan leirille vangittuja uiguureja. Ny‐
kypäivänä tällaista tilannetta olisi lähes mahdotonta
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kuvitella.
Uiguurien kaltoinkohtelussa on valitettavasti kunnos‐

tautunut myös Yhdysvaltojen tärkeä liittolainen Turkki.
Turkissa asuu yksi maailman suurimmista uiguuri-yhtei‐
söistä Kiinan ulkopuolella, ja tuhansia uiguureja on paen‐
nut Kiinan vainoja juurikin Turkkiin. Tämän myötä Turk‐
ki oli pitkän aikaa yksi äänekkäimpiä uiguurien puolusta‐
jia, mutta sittemmin kritiikki on hiljentynyt maan liityttyä
osaksi Kiinan maailmanlaajuista vyö ja tie -infrastruktuu‐
riprojektia.

Turkki ja Kiina ovat myös neuvotelleet maiden välises‐
tä luovutussopimuksesta, joka on herättänyt pelkoja Tur‐
kissa asuvissa uiguureissa. Kirjoitushetkellä en osaa sanoa,
missä vaiheessa nämä neuvottelut ovat. Turkkia on kuiten‐
kin jo aikaisemmin syytetty uiguurien luovuttamisesta Kii‐
naan kolmansien maiden kautta. Syytösten mukaan Turk‐
ki on karkoittanut maassa asuvia uiguureja muun muassa
Tadžikistaniin, josta heitä olisi luovutettu eteenpäin Kii‐
naan. Toivon todella, että nämä syytökset olisivat vääriä,
mutta rehellisesti sanottuna Erdoganin hallinnon vakuut‐
telut eivät vakuuta.

LOPUKS I

Pekingin talviolympialaisten pelättiin muodostuvan Kii‐
nan propagandatilaisuudeksi, joka auttaisi sitä piilottele‐
maan mittavia ihmisoikeusrikkomuksiaan. Aktivistien pai‐
neen myötä tämä tuntui epäonnistuneen: Piilottelun

sijasta Kiinan toiminta tuntuikin päätyneen koko maail‐
man tietoisuuteen. Ainakin hetkeksi.

Muutama päivä kisojen päättymisen jälkeen Venäjä
hyökkäsi Ukrainaan. Olympialaisten esiin tuomat rikko‐
mukset on yllättäen jälleen pyyhitty taka-alalle. Samaan ai‐
kaan Kiinan sorron alla elävät eivät ole kadonneet minne‐
kään, vaikka huomio onkin jälleen siirtynyt muualle.

Samaan aikaan Ukrainan tilanne on näyttänyt sen,
mihin kansainvälinen yhteisö parhaimmillaan pystyy. Ai‐
emmin hajanaiselta tuntunut EU on onnistunut yhdistä‐
mään voimansa auttaakseen Ukrainaa. Onko mahdollista,
että sama tapahtuisi jonain päivänä uiguurien suhteen?
Ainakin haluaisin uskoa niin. Itsestään se ei tule tapahtu‐
maan, mutta sen eteen olen valmis tekemään töitä. •

Anonyymisti Youtubeen ladatulla videolla näkyy väitetysti pidätettyjä uiguureja, joiden silmät on peitetty, sekä kiinalaisia vartĳoita. Kiinan Iso-Britannian suur-
lähettilään mukaan kyse oli normaalista vankien siirrosta. YK pitää raportteja uiguurivähemmistön massoittaisesta vangitsemisesta Kiinassa uskottavina.
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"Pelkään, mutta jatkan eteenpäin"
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Olen hyvin surullinen. Muistan, millainen maani oli kol‐
mekymmentä vuotta sitten, 1990-luvulla, kun Neuvosto‐
liitto hajosi. Muistan itsenäisen Venäjän alkuajat: Ajatte‐
lin, että siitä tulisi todella vapaa maa, olin nuori ja onnel‐
linen, ja myös vanhempani olivat niin innostuneita... Mut‐
ta nyt asiat ovat vielä pahemmin kuin Neuvostoliitossa,
pelkoni on paljon suurempi kuin silloin.

Nyt vanhempani ovat eläkeläisiä. Pelkään, että minut
pidätetään, en itseni takia, vaan koska minun on oltava
auttamassa heitä. Jopa kotietsinnät pelottavat minua, kos‐
ka ne tulevat aina klo 6.00 aamulla, kun ihmiset nukkuvat,
he menevät taloon ja takavarikoivat kaikki tietokoneet ja
matkapuhelimet, ja se pelottaa minua kovasti. Mutta olen
valmistautunut ja tiedän, että se voi tapahtua.

Ajattelen kuitenkin aina ukrainalaisia ystäviäni, jotka
elävät pommitusten alla, ajattelen niitä, jotka menettävät
kotinsa ja rakkaansa, ja siksi en saa panikoida, vaan minun
on jatkettava työtä rauhan puolesta. Noin 3000–5000 ih‐
mistä pidätetään päivittäin, heidät viedään Moskovan ka‐
duilta, missä suuret mielenosoitukset pidetään. Ja yli 3000
otetaan joka päivä kiinni Pietarissa, ainakin viikonloppui‐
sin [toim. huom.: Nämä luvut koskevat muutamia vilkkaimpia
mielenosoituspäiviä hyökkäyksen jälkeen, lehden mennessä pai‐
noon päiväkohtaiset luvut ovat pienentyneet merkittävästi].

Ystäväni pidätettiin raa'asti, joukko poliiseja otti hä‐
net kiinni ja hakkasi häntä. Päästäkseen vapaaksi hänen
oli maksettava takuita. Eräät aktivistit pidätettiin kymme‐
neksi päiväksi, toiset kolmeksi tai viideksi päiväksi. Valmis‐
taudumme myös siihen, että joudumme vielä oikeuteen.
Jotkut asianajajaryhmät auttavat sorrosta kärsiviä ihmisiä
puolustamaan oikeuksiaan. Kun poliisi pidättää ja vie akti‐
visteja asemalle, he yrittävät määräillä kaikesta, mutta sii‐
hen heillä ei ole oikeutta: he eivät saa estää ihmisiä soitta‐
masta kotiin eivätkä pakottaa näitä suostumaan poliisin
rekistereihin otettaviin kuviin. Pyrimme myös valvomaan,
että pidätettyjen oikeudet toteutuisivat.

Monet yliopistojen rehtorit ovat kertoneet meille,
että jos opiskelijat osallistuvat mielenosoituksiin, heidät
pidätetään ja sitten heidät erotetaan yliopistosta. Mutta
tästä huolimatta monet opiskelijat osallistuvat toimintaan,
esimerkiksi katuaktioihin osoittaakseen vastustavansa so‐
taa. He ovat todella huolissaan siitä, että heidät erotetaan
yliopistosta, mutta tekevät sen silti. Tämä on totuus.

en saa pan iko ida , vaan
minun on jatkettava työtä
rauhan puolesta .

Internetissä oli aiemmin sivusto nimeltä DOXA, opis‐
kelijalehti, joka on nyt suljettu. Osa tämän lehden parissa
työskentelevistä opiskelijoista on joutunut syytteeseen,
mutta toiset ovat välttäneet kiinnijäämisen toimimalla
VPN (Virtual Private Network) -kanavien kautta, jotka ta‐
kaavat yksityisyyden, anonymiteetin ja turvallisuuden.

Eräs sukulaiseni työskentelee metronkuljettajana.
Hän kertoi, että joku oli kirjoittanut metrovaunuun suu‐
rin kirjaimin: "Ei sotaa". Asemapäällikkö vaati sukulaisel‐
tani selitystä, koska se oli kirjoitettu hänen kuljettamaansa
vaunuun, mikä oli skandaali. Asemapäällikkö pakotti su‐
kulaiseni poistamaan kirjoituksen itse, jotta kukaan ei nä‐
kisi sitä.

Kaikki kertomani on totta. Kerro siitä eteenpäin: Ha‐
luan, että se tulee julkisuuteen.

Lähetän teille myöhemmin lisätietoja. •

Venäjän aseistakieltäytyjien liikkeen koordinaattori, Pietarissa
9.3.2022. Viesti on julkaistu alun perin italialaisessa Azione
Nonviolenta -lehdessä.
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Sotilaiden äidit -järjestön Pietarin osaston puheenjohtaja kertoo ase‐
velvollisista Ukrainan rajalla ja sotilaista, joihin ei saada yhteyttä.
Julkaistu alunperin sittemmin suljetussa Znak-verkkolehdessä.

Pietarin Sotilaiden äidit -järjestön ihmisoikeusaktiivit ovat
käynnistäneet neuvonnan sellaisten Venäjän asevelvollis‐
ten vanhemmille, joiden lapset ovat ylittäneet Ukrainan
rajan Donbassissa käynnissä olevan sotilasoperaation [ny‐
kysodan sallittu nimitys Venäjällä – suom. huom.] takia.
Järjestön puheenjohtaja Oksana Paramonova kertoo
Znak.com -nettilehdelle, millaisissa ongelmissa heidän
puoleensa nyt käännytään, ja mikä uhkaa Venäjän asevel‐
vollisia, jos he kieltäytyvät täyttämästä komentajan käskyä.

Moniko on kääntynyt puoleenne viime päivinä?
– Emme pidä kirjaa yhteydenottojen määrästä, jottei mei‐
tä syytetä rikoksesta. Kyselyt ovat vaihdelleet: terveysasioi‐
ta, pakottamista sotilaaksi värväytymiseen, pelkoja sotilaal‐
liseen hyökkäykseen liittyen. Päivittäin tulee kymmenkun‐
ta yhteydenottoa, kun muistamme, että lokakuun jälkeen
olemme joutuneet lopettamaan järjestelmällisen työn ase‐
velvollisten parissa. Tänään on kyselty, miten saisi selville,
missä läheinen nyt on.

Eivätkö jotkut siis nyt tiedä, missä heidän poikansa on?
– Puhumme nyt tilanteesta, jossa Venäjän joukot ovat jos‐
sain laajuudessa siirtyneet Ukrainan maaperälle, eikä yh‐
teyksiä sinne ole. Ei saa selville, onko ihminen hengissä
vai ei. Aiemmat lähestymiset ovat kuvastaneet pikemmin‐
kin ennakkopelkoja, eivät konkreettisia ongelmia.

Mitä olette kuullut pakottamisesta värväytymiseen?
– Periaatteessahan Venäjän puolustusministeriö käyttää
tätä taktiikkaa. Nyt se on muuttunut ja toimenpoide on
supistunut pelkäksi pisteeksi. Huitaiset johonkin allekir‐
joituksen ja selvä on: olet nyt värväytynyt. Kun ihmisiä ker‐
tyi rajalle, tapahtui juuri näin. Äiti kysyy: ”Oletko allekir‐
joittanut jotain?” Poika vastaa: ”Joo jotain. Meidät määrät‐
tiin riviin ja kaikki allekirjoittivat ilmoituksen värväytymi‐
sestä. Nekin, jotka eivät halua, allekirjoittavat ilmoituk‐
sen.” Kerrottiin, että muutamien puolesta ilmoituksen al‐
lekirjoittivat toiset henkilöt.
– Laillisessa järjestyksessä värväytymiseen menee useita
kuukausia, siinä on vaiheita, terveysrajoituksia, jne. Asia‐
kirjoja toimitetaan jatkuvasti Moskovaan.

Mitä vaaroja liittyy kieltäytymiseen sopimuksesta?
– Luulen että tässä tilanteessa kaverin puolesta yksinker‐
taisesti kirjoitetaan koko paperi. On vaikea ennakoida,
suoraan sanoen ajattelen vielä eilispäivän realiteettien
pohjalta. Heitä uhataan tuomiolla isänmaanpetturuudes‐
ta, ja sille on tavallaan perusteet.

Onko muka laillista siirtää ihminen värväytyneeksi yhden
paperin perusteella?
– Ei ole. On perusteita asettua vastustamaan. Jos on alle‐
kirjoittanut ilmoituksen, voi kirjoittaa uuden ilmoituksen,
jossa peruu edellisen; perhe voi kirjoittaa anomuksen ja
toimenpide pysähtyy. Asevelvollisen on tietenkin hankala
ilmaista erimielisyyttään, mutta eritoten, jos ilmoituksia
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”Ei saa selville, onko
ihminen hengissä vai ei”
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kirjoittaa useamman ihmisen ryhmä, se ei uhkaa heidän
henkeään ja terveyttään. Meidän kansalaisemme vain ei‐
vät osaa toimia yhdessä.

Onko tietoa, onko Ukrainan sotaoperaatiossa jo nyt ase‐
velvollisuuttaan suorittavia?
– Emme ole saaneet sellaisia yhteydenottoja, mutta tästä
on ollut tietoja mediassa.* Asevelvollisuuden suorittajat
ovat jo useita kuukausia olleet rajaseuduilla. Kuitenkin
värväytynyt on valitettavasti eilisen asevelvollinen, joka
vain on allekirjoittanut ko. ilmoituksen ja lähtenyt sinne
[siis Ukrainan alueelle – Znak.com]. Kaiken lisäksi he voi‐
vat olla viimeksi palvelukseen otettuja, jotka eivät ole saa‐
neet edes neljän kuukauden koulutusta, joka vaaditaan so‐
tilaaksi värväytymiseen. He ovat siis menneet armeijaan
loka-joulukuussa. Virallisesti sanotaan, etteivät nuoret ase‐
velvolliset osallistu operaatioon, mutta Venäjän armeijassa
ei ole nyt eroa asevelvollisen ja palkkasoturin välillä. Tänään
olet alokas, huomenna palkkasoturi, ylihuomenna irtisanot‐
tu – jottei vain herra paratkoon tarvitsisi maksaa palkkaa.

Tuleeko teille siis tietoja siitä, että viimeisen palveluksee‐
nastumiserän alokkaita palvelee rajalla?
– Kyllä.

Millainen on tilanne joukko-osastoissa? Pelkäävätkö he,
että heidät siirretään Ukrainaan?
– Käsittääkseni kaikki pelkäävät nyt. Toinen asia, mitä he
konkreettisesti pelkäävät. Puhuin äsken erään isän kanssa
ja hän sanoi: ”Mitä järkeä on tehdä jotain?” Vastasin: ”Se,
että esimerkiksi pelastamme poikanne hengen”. Anteeksi
vain, mutta en oikein ymmärrä tätä kaikkea. Kukaan ei tie‐
tenkään tiedä mitään, mutta perheitten pitäisi nähdäkseni
ennen kaikkea pyrkiä siihen, että tämä touhu loppuisi.
Kutsuimme heitä tänään tänne, mutta ketään ei näy.

Miksi ketään ei tullut, mitä luulette?
– Tuo kysymys kannattaa varmaan esittää ihmisille itsel‐
leen. Olen tänään soitellut kaikille, jotka ovat lähestyneet
meitä, omasta aloitteestani. Tämä on hyvin tuskallista.
Kun olen tekemisissä Ukrainassa olevien ystävieni ja suku‐
laisteni kanssa, en pysty selittämään heille, mitä täällä ta‐
pahtuu. Olemme valmiit auttamaan vanhempia, mutta
emme voi tehdä asioita heidän puolestaan. Jos olisin äi‐
tien sijalla, seisoisin jo siellä [Itä-Ukrainan – suom.huom.]
rajanylityspaikoilla.

Paljonko rajalla nyt on asepalveluksessa olevia?
– En tiedä. Puolustusministeriö ei muuten kirjoita nettisi‐
vullaan sanaakaan siitä, että käynnissä olisi mitään sotilaal‐
lista operaatiota. Ei ole mitään numeroa, johon äiti voisi
soittaa kuullakseen, missä hänen poikansa nyt on, mihin
hän on kadonnut. Tämä on ollut viime vuosina hyvin tyy‐
pillistä Puolustusministeriössä. Asevelvollisten elämä ja
terveys ei ole heidän murheensa.

Mitä kerrotaan niistä, joihin ei saada yhteyttä? Ovatko he
värväytyneitä?
– Kyllä. On ilmiselvää, että jos he ovat tunkeutuneet
[Ukrainan alueelle], yhteyttä ei saa. Joidenkin kanssa yh‐
teys on ollut poikki jo viikon ajan. Vuonna 2014 tilanne oli
samanlainen. Ei tiedetä, paljonko sellaisia on, mutta en
voisi kertoa, vaikka tietäisinkin. Se on nyt sotasalaisuus.

Onko parhaillaan palveluksessa olevilla mahdollisuus olla
osallistumatta sotilasoperaatioon?
– Asevelvolliset eivät ole velvollisia allekirjoittamaan mi‐
tään, tekemään ilmoitusta tai suostumaan painostettuina.
Pitää kutsua mukaan perhe, senkin pitää kirjoittaa Puolus‐
tusministeriöön omalta kannaltaan. Aina on mahdolli‐
suus onnistua. On kyllä käsite ”käsky”, mutta on myös kä‐
site ”rikollinen käsky”. Voi kieltäytyä täyttämästä käskyä ja
kantaa sitten vastuun teostaan. Pitää punnita kaikki, koska
kyseessä on moraalinen valinta. Puolustusvoimiemme oh‐
jesäännössä sanotaan, että käsky pitää ensin täyttää ja vasta
sitten asettaa kyseenalaiseksi. Ensin siis ampua, ja sitten –
jos selviää hengissä – haastaa oikeuteen esimies, joka antoi
käskyn.
– Kukaan ei ole viimeistellyt oikeudellisia menettelytapo‐
ja. On olemassa esimerkiksi kieltäytyminen omantunnon
syistä. Sekä asevelvollisilla että värvätyillä, rivimiehillä ja
vakinaisilla upseereilla on perustuslain pykälän (§59 3.
momentti) perusteella oikeus kieltäytyä sotilaallisesta pal‐
veluksesta ja korvata se siviilipalvelulla vakaumuksen tai
uskonnon johdosta.

Liittyykö siihen perustuslaista huolimatta rikossyytteen
riski?
– Luultavimmin liittyy. Tiedätte ehkä, että järjestöllä on
kokemusta työstä Tšetšenian sodan oloissa, jolloin yhteis‐
kunta reagoi aivan toisin. Koko käytävä oli täynnä äitejä.
He rukoilivat, itkivät ja saivat sitten käteensä Raamatun ja
Tšetšenian kartan. Naiset ottivat nämä ja lähtivät. Minne
he menivät ja kuinka aikoivat etsiä poikaansa? Heillä ei ol‐
lut aavistustakaan. Tärkeintä oli, että yhteiskunnassa oli
tämä perusvire. Ei tunnettu tätä voimakasta häpeää, koke‐
musta, että me kaikki olemme vastuussa sotatoimista. Nyt
ihmiset ovat umpikujassa eivätkä tiedä, mitä tehdä. •

*Toim. huom: Venäjän puolustusministeriön tiedottaja myönsi
9.3.2022, että myös tavallisia varussotilaita on käytetty hyvök‐
käyksessä Ukrainaan.
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The hand that signed the paper felled a city;
Five sovereign fingers taxed the breath,

Doubled the globe of dead and halved a country;
These five kings did a king to death.

The mighty hand leads to a sloping shoulder,
The finger joints are cramped with chalk;
A goose's quill has put an end to murder

That put an end to talk.

The hand that signed the treaty bred a fever,
And famine grew, and locusts came;

Great is the hand that holds dominion over
Man by a scribbled name.

The five kings count the dead but do not soften
The crusted wound nor pat the brow;

A hand rules pity as a hand rules heaven;
Hands have no tears to flow.

Käsi joka allekirjoitti paperin kaatoi kaupungin;
viisi hallitsijasormea verotti hengitystä,
tuplasi kuolleiden maapallon ja puolitti valtion;
nämä viisi kuningasta tappoivat kuninkaan.

Mahtava käsi johtaa kaltevaan olkapäähän,
sormen nikamat liidun kouristamat;
hanhen sulka on tehnyt lopun murhasta
joka pysäytti puhumisen.

Käsi joka allekirjoitti sopimuksen synnytti kuumeen,
ja nälänhätä kasvoi, ja heinäsirkat tulivat;
suuri on se käsi joka hallitsee ihmistä
sutaistulla nimellä.

Viisi kuningasta laskee kuolleita muttei pehmennä
rupista haavaa tai silitä otsaa;
käsi hallitsee sääliä kuten se hallitsee taivasta;
käsillä ei ole kyyneleitä vuodatettavaksi.
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The hand that
signed the

paper

Käsi joka
allekirjoitti
paperin

Dylan Marlais Thomas (1914-1953) oli walesiläinen runoilija, jota pidetään yhtenä englanninkielisen kirjalli‐
suushistorian tärkeimpinä ääninä. Hän kirjoitti visionääristä, luonnonläheistä, mystiikkaa ja epiikkaa huokuvaa
lyriikkaa, josta hänet tunnetaan edelleen ympäri maailman.

Suomeksi Thomasia on tähän mennessä kääntänytMarja-Leena Mikkola, jonka suomennoksia on julkaistu
viimeksi kokoelmassa Pitkäsäärinen syötti (Parkko kustannus 2021). Thomasilta on jäänyt suomentamatta monia
kymmeniä runoja, joita kääntäjä-runoilija Kasper Salonen kääntää parasta aikaa. Nämä ensisuomennokset jul‐
kaisee samaten Parkko kustannus lähivuosina.
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Mitä mieltä asevelvollisuudesta ja aseistakieltäytymisestä?
Olisi tärkeää olla mahdollista kieltäytyä aseista ilman ran‐
gaistavaksi joutumista. Asiat pitäisi pystyä sopimaan ilman
väkivaltaisia konflikteja. Suomessa palkka-armeija voisi toi‐
mia, sillä asepalveluksen suorittaminen on perinteisesti
arvostettua.

Missä ja milloin teidän seuraava keikka?
Pitäkää korvat höröllä, varsinkin tamperelaiset.

As iat p i tä i s i pystyä
sop imaan ilman
väk ivalta i s ia konfl ikteja .

Terveiset tutuille?
Halutaan kiittää AKL:n porukkaa jotka mahdollisti puitteet
itsenäisyyspäivänä Vastiksella ensimmäiselle keikalle. Kiitos
myös hyvästä vastaanotosta kaikille ketkä oli paikalla! •

T
E
K
S
T
I:

A
K
U

K
E
R
V
IN

E
N

K
U
V
A
:
R
O
O
P
E

V
IL
L
G
R
E
N

Taiteilijoita, viihdyttäjiä, runoilijoita,
säveltäjiä, kokkeja ja hippejä
Vipe & LB esiintyi joulukuussa hurmioituneelle yleisölle AKL:n
tukikeikalla Vastavirta-klubilla Tampereella. Antimilitaristi
haastatteli.

Keitä olette?
Taiteilijoita, viihdyttäjiä, runoilijoita, säveltäjiä, kokkeja ja
hippejä. Ja kaikkea siltä väliltä.

Mistä olette kotoisin?
Suomesta, Tampereelta. Linkkejä pohjoseen.

Milloin Vipe & LB on perustettu ja miksi?
Pandemian alussa 2020 aloteltiin yhteistyö. Tutustuttiin
töiden lomassa ja palaset loksahti kohdalleen.

Miten kuvailisitte musiikkianne?
Sielukasta manseräppiä perinteitä kunnioittaen. Se mikä
kuulostaa meistä hyvälle kuuluu musiikissa.

Miten tekstinne ja biittinne syntyvät?
LB soittaa ja säveltää, Vipe sanoittaa ja sovittaa. Kumpikin
pääsee toteuttamaan itseään. Monesti asiat tapahtuu itses‐
tään, korvat samalla taajuudella niin ei tarvi aina edes puhua.
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Siviilipalveluspaikkasi: missä, milloin ja miksi valitsit siva‐
rin?
Aloitin sivarin 2015 syksyllä Helsingin kulttuurikeskuksen
hallintopuolella, jota ei taida nykyään enää edes olla ole‐
massa. Työskentelin siellä ns. vahtimestarina: kastelin kuk‐
kia, keitin kahvia, jne. Tosi lungii duunia, siinä sivussa ka‐
toin varmaan miljoona leffaa. Mä oon kyllä ihan mega-
klassikko-tapaus. Tiesin aina haluavani sivariin, ja se oli
mulle ihan itsestään selvää. Perheestä olin kanssa saanut
pasifistiset arvot. Ennen sivaria mulla ei oikeastaan ollut
lainkaan työkokemusta. Sivari oli jännittävä, mutta kiin‐
nostava tapa tutustua työelämään ja itsenäistyä.

Mitä sinulle jäi käteen siviilipalveluksen koulutusjaksolta?
Herranjumala mulla on kyllä ikävä Lapinjärvelle. Voispa
palata edes viikonlopuksi sinne ja soitella treeniksellä tai
käydä Hanhessa kaljalla.Tutustuin siellä tyyppeihin, ketkä
ovat vieläkin tosi tärkeitä. Soiteltiin paljon ja pidettiin
hauskaa. Olihan se törkeen siistiä, että keskuksella tapasi
uusia kamuja ja sai viettää iloisia päiviä samalla kun intissä
toiset rämpii metsässä.

Onko sivarista ollut sinulle myöhemmässä elämässä hyö‐
tyä? Miten valitsisit, jos kutsunnat olisivat nyt edessä?
Oon kyllä välillä miettinyt, että olis ollut ihan mielenkiin‐
toista käydä pari viikkoa intissä. Toisaalta jälkikäteen kun
miettii, niin tutustuin sivarissa niin moniin tyyppeihin,
keiden kanssa teen vieläkin aktiivisesti erilaisia asioita, ja
sain startin aikuisuudelle sekä työelämään. Sivarin avulla
oli helppo muuttaa ekaa kertaa omilleen ja alkaa tutustua
velvollisuuksien maailmaan.

Mitä duunailet nykyään?
Sivarin jälkeen opiskelin ravintolakokiksi ja tein niitä töitä
noin viisi vuotta. Sitten tuli korona, kyllästyin tekemään
ravintolahommia, koska työtilanne alalla oli epävarma, ja

Juuso Aapeli Salminen, 26 vuotta
Siviilipalveluspaikka:
Helsingin kulttuurikeskus, hallintopuoli
Nykyinen toimi:
Härvääjä

päädyin opiskelemaan Helsingin yliopistoon teologiaa.
Soittelen myös parissa bändissä. Joskus parin vuoden pääs‐
tä voisi olla ihan kiva ottaa välivuosi ja lähteä näkemään
maailmaa.

Mitä haluaisit viestiä kutsunta-iässä oleville nuorille?
Kandee tehdä niin kuin itse haluaa. Jos haluaa mennä ar‐
meijaan niin menee sinne; jos haluaa sivariin niin menee
sinne. Voin kyllä suositella sivaria, pääset kokeilemaan työ‐
elämää ja itsenäistymistä pehmeällä laskeutumisella.

Miten elämänkatsomuksesi on muuttunut vuosien varrel‐
la? Mättääkö joku erityisesti nykyisessä asevelvollisuudes‐
sa?
Olin ehkä kevytmielisempi vielä kun oli sivarissa. Samat
arvot on kyllä vuosien varrella pysynyt. Osaan nykyään kat‐
soa asioita monista eri kulmista ja itsekritiikki on kehitty‐
nyt. Perus kasvamista. Edelleen pasifisti, edelleen en halua
koskea aseeseen. Asevelvollisuuden suhteen ois kyllä hyvä,
jos kenenkään ei olisi pakko mennä inttiin. Se narratiivi,
että “on kova jätkä kun käy intin” saisi muuttua.

Paras sivarimuisto?
Oltiin tultu Lapinjärvelle ja oltiin käyty juuri allekirjoitta‐
massa kaikki laput, joista yksihän määrää sen, että me ei
voida koskaan koskea aseeseen. Oltiin röökipaikalla ja
funtsittiin muiden sivareiden kanssa mitä tehtäisiin. Tie‐
tysti joku heitti ilmoille, että lähdettäisiin hakemaan kal‐
jaa ja näinhän me tehtiin. Haettiin kaljat ja istahdettiin
pururadan kupeessa olevalle penkille. Meikä tokaisi sitten
siinä “Me istutaan tässä, on lämmin syksyinen sää ja juo‐
daan kaljaa. Jos me oltais pelattu meidän kortit huonom‐
min, me oltais kaikki juoksemassa tossa pururadalla ympy‐
rää.” Siinä tajus, että on tehnyt oikean ratkaisun.

Onko sinulla jotain mottoa?
“Herran haltuun, blaze the lord”

Vapaa sana!
Nyt kun pikkuhiljaa alkaa tuntua siltä, että korona on ta‐
puteltu niin kannattaa muistaa pitää järki päässä kesällä ja
ottaa lungisti. Älkää polttako itseänne loppuun ja pide‐
tään toisistamme huolta. •
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Mitä sivari duunaa?
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Venäjän armeijan tuhoisa
hyökkäys Ukrainaan on ravis‐
tellut monien suomalaisten‐

kin turvallisuudentunnetta, ja julkinen keskustelu on
kääntynyt entistä vahvemmin tukemaan aseellista varus‐
tautumista. Samalla aikaikkuna ilmastonmuutoksen hi‐
dastamiseksi on nopeasti sulkeutumassa, ja Bulletin of
Atomic Scientists -järjestön ylläpitämä tuomionpäivänkel‐
lo näyttää vain 100 minuuttia globaalia katastrofia symbo‐
loivaan keskiyöhön – vähemmän, kuin koskaan kellon 75
vuotisen historian aikana.

Kenen tahansa on inhimillistä tuntea voimattomuut‐
ta näin suurten haasteiden edessä. Lamaannuttavien uu‐
tisten keskellä on hyvä pitää mielessä, ettei väkivalta, tois‐
ten ihmisten ja luonnon tuhoaminen, ole ainut kuvitelta‐
vissa tapa puolustaa yhteiskuntaa edes väkivaltaisia valtaus‐
pyrkimyksiä vastaan. Vaikka valtioiden aseisiin luottavassa
maailmassa laaja, suunnitelmallisesti johdettu aseeton
puolustus on jäänyt väkivallatonta kamppailua koskevissa
keskusteluissa osin syrjään, on sen suuntaviivoja luonnos‐
teltu mm. väkivallan vastaisen työn mammuttien teoksissa
kuten Johan Galtungin Rauhanomaisen puolustuksen
strategiassa sekä Gene Sharpin Civilian Based Defence -kir‐
jassa.

Aseeton puolustus pohjautuu samoihin perusele‐
mentteihin kuin sotilaallinenkin: Kykyyn estää hyökkääjää
saavuttamasta tavoitteitaan tai tehdä suunnitellun hyök‐
käyksen tavoitteiden saavuttamisesta niin kallista, ettei se
ole kannattavaa. Galtungin strategiassa tämä perustuisi
osin puolustajan valmistelemaan itsesabotaasiin. Sen si‐
jaan, että hyökkääjän sallittaisiin kaapata se, mitä hän ha‐
luaa, puolustaja olisi valmistautunut hyökkäyksen alettua
nopeasti tuhoamaan tai tekemään toimintakyvyttömäksi
ne aineelliset resurssit, jotka hyökkääjä toivoi saavuttavan‐
sa – teolliset laitokset, strategiset ranta-alueet, kulkuyhtey‐
det, arvokkaat asiakirjat, jne. Tavoitteena olisi saada ai‐
kaan pelote luomalla uhka hyökkäyksellä tavoitellun asian
tuhoamisesta. Galtung keskittyy kuitenkin tätä enemmän
siihen, mihin Sharp perustaa koko puolustusajatuksensa:
siviilivastarintaan.

Hyökkääjän tavoite on tyypillisesti perustaa toiseen
maahan hyökkääjälle alisteinen hallinto, liittää jokin alue
väestöineen hyökkääjän valtioon, harjoittaa taloudellista
riistoa, levittää ideologiaa tai uskontoa, tai ehkäistä tulkit‐
semansa sotilaallinen uhka. Nämä tavoitteet ovat läheises‐
ti kytköksissä hyökätyn maan yhteiskuntaan, sillä ne saa‐
vuttaakseen hyökkääjän on myös hallittava valtaamaansa
aluetta. Juuri tämän hallitsemisen häiritsemiseen ja estä‐
miseen siviilivastarinta perustuu, ja se onkin Sharpin

mukaan huomattavan tehokasta yhteiskuntajärjestyksen
puolustamista: Jos puolustautuva väestö myös väkivallan
uhan alla järjestelmällisesti kieltäytyy hylkäämästä omaa
yhteiskuntajärjestystään ja taipumasta hyökkääjän tah‐
toon, on sen hallitseminen mahdotonta.

Moni ajattelee, että vaikka siviilivastarinta soveltuisi‐
kin yhteiskunnan puolustamiseen, ei sitä voida käyttää es‐
tämään jonkin maantieteellisen alueen fyysistä haltuu‐
nottoa – myös Galtungin itsesabotaasisuunnitelmat perus‐
tuivat osaltaan tähän ajatukseen. Sharp oli kuitenkin va‐
kuuttunut historiallisen todistusaineiston osoittavan, että
myös hyökkääjät, jotka tavoittelevat jonkin alueen valtaa‐
mista ja tyhjentämistä sen väestöstä – jopa kansanmurhaa
– ovat ainakin joissain toimintansa vaiheissa riippuvaisia
hyökätyn väestön (pakotetusta) yhteistyöstä.

Merkittävä kaikkien tuntema esimerkki tästä on nat‐
sien pyrkimys valloittaa ja pitää hallussaan silloisen Neu‐
vostoliiton läntisiä alueita. Natsit näkivät slaavilaiset kan‐
sat ali-ihmisinä ja Saksan hyökkäyksen päämäärä oli nime‐
nomaan tuhota ja poistaa vallattujen alueiden väestö sak‐
salaisten uudisasukkaiden tieltä. Valloittajat eivät siis var‐
sinkaan aluksi tavoitelleet minkäänlaista yhteistyötä aluei‐
den asukkaiden kanssa. Tästä huolimatta kenraali Harte‐
neck sekä useat muut saksalaiset upseerit ja virkamiehet
joutuivat kahden vuoden sisällä toteamaan, että he voisi‐
vat Harteneckin sanoin hallita valtaamiaan alueita vain
niillä asuvien venäläisten ja ukrainalaisten avustuksella, ei‐
vät koskaan näiden tahdon vastaisesti. Vaikka Sharp myön‐
sikin oman ymmärryksensä kansanmurhien estämisestä
olevan vajavaista, hän vaikuttaa olleen vakuuttunut väki‐
vallattoman kamppailun potentiaalista: Mikäli hyökkäyk‐
sen kohteena olevan yhteiskunnan jäsenet eivät hyökkää‐
jien raaoistakaan yrityksistä huolimatta alistu vaan kykene‐
vät koordinoituun siviilivastarintaan, kokevat hyökkääjät
Sharpin mukaan samanlaisia vaikeuksia kuin kenraali
Harteneck ja tämän kollegat.

Onnistuminen ei ole kuitenkaan taattua, ja siviilivas‐
tarinta väkivaltaisen hyökkäyksen alla vaatii paljon roh‐
keutta sekä valmiutta asettaa itsensä alttiiksi suurellekin
vaaralle. Tämä kaikki pätee myös aseellisessa puolustus‐
taistelussa. Historian esimerkkien valossa on Sharpin mu‐
kaan kuitenkin selvää, että väkivallaton kamppailu mini‐
moi kummallekin osapuolelle koituvat vahingot, ja jättää
kaikilla mittareilla aseellista kamppailua paremman pe‐
rinnön jälkeensä. •

Gene Sharpin teos Civilian-Based Defence sekä useita muita teok‐
sia ladattavissa kokonaisuudessaan Albert Einstein Institutio‐
nin internetsivuilta www.aeinstein.org.

T E K S T I : J U HAN I MA S TOKANGA S

Väkivallaton puolustus



38

Voinko vastustaa NATO:a olematta naiivi, Putinin taskuun
pelaava hyödyllinen idiootti? Tätä kysyn itseltäni. Olenko
tyhmä, jos en kannata sotilaallista sitoutumista, rautaa ra‐
jalle -ajattelua?

Haluan uskoa, että en.
En usko sotaan, sotavarusteluun ja pahuuden kiertee‐

seen. Tuomitsen Putinin hallinnon, turhat kuolemat ja ih‐
misoikeusloukkaukset. Tuomitsen mielenosoittajien van‐
gitsemiset, opposition tukahduttamisen ja mediasensuu‐
rin. Lista jatkuisi, mutta tämän kaiken tuomitsen.

Samaan aikaan iloitsen.
Iloitsen opposition taistelusta, toisinajattelijoiden

pyrkimyksestä korottaa ääntään ja harjoittaa sananvapaut‐
taan, kuten heillä on oikeus. Iloitsen Baltic Glorysta, aseis‐
takieltäytyjien ja pasifistien yhteistyöstä, 10 000 ihmisestä
Helsingin kaduilla, protesteista Suomessa ja ulkomailla
Ukrainan puolesta ja sotaa vastaan. Iloitsen rauhasta ja
sen mahdollisuudesta, keväästä ja auringosta.

Näihin asioihin haluan uskoa.
Olen kuitenkin epävarma, pieni ihminen. Mistä minä

tiedän, mitä tehdä jos sota syttyy myös Suomessa? Haluai‐
sin auttaa sodasta kärsiviä ihmisiä, aseistakieltäytyjiä ja

pasifisteja, mutta miten? Miten taistella tyranniaa vastaan?
Alkuperäisenä ajatuksenani oli kirjoittaa isompi juttu

Vihreiden NATO-kannasta ja sen jakautumisesta ja muut‐
tumisesta. Tämä epävarmuus kuitenkin sai minut jättä‐
mään kirjoittamisen ja olemaan ottamatta ihmisiin yhteyt‐
tä. Uskon, etten ole ainoa, joka on tuntenut olonsa toi‐
mettomaksi ja voimattomaksi tämän kaiken keskellä. Pide‐
tään siis yhteyttä meille tärkeisiin ihmisiin tänä kuormitta‐
vana aikana. Ei jäädä yksin. Loppuun palaminen ja turha
pöhinä eivät auta.

Mitä NATOon ja Vihreisiin tulee – toivon rauhallista,
asiallista ja pohdiskelevaa otetta myös jatkossa. Keskustel‐
laan siitä, mikä on oikeasti paras tapa puolustaa rauhaa
jatkossa. Itse vastustan Suomen NATO-jäsenyyttä ja kau‐
hun tasapainoon perustuvaa käsitystä rauhasta, mutta
olen valmis keskustelemaan kannastani kenen tahansa
kanssa. Puhutaan puolin ja toisin, ja mietitään, mikä on
parasta. •

Jyry Virtanen
Jyväskylän vihreiden nuorten 2. puheenjohtaja
AKL:n hallituksen jäsen
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Kauhun tasapainosta

Palsta : kalev i kap ina inen

On jälleen ajankohtaisen uutiskatsauk‐
sen aika. Minä olen Vappu Perusmies,
ja toimin uutisankkurinanne täällä
pohjassa Kalevi Kapinaisen jouduttua
karanteeniin olemisen sietämättömäs‐
tä raskaudesta johtuen. Lähdetäänpä
tutkimaan ajankohtaisia antimilitaris‐
tisia aiheita.

Suomen puolustusministeri Antti
Kaikkonen aloitti tammikuussa 2022

HX-hankkeen mediainfossa pitämänsä puheen esittämäl‐
lä seuraavanlaisen väitteen: “HX-hävittäjien merkitys Suo‐
men puolustusjärjestelmälle tulee olemaan erittäin suuri.
Ei ole liioittelua sanoa, että hävittäjien lukumäärällä ja nii‐
den kyvykkyydellä on molemmilla erittäin merkittävä vai‐
kutus kriisien ennaltaehkäisykykyyn ja Suomen puolustus‐
järjestelmän uskottavuuteen ja suorituskykyyn.” Palveluk‐
seen hiljattain astunut varushenkilö Aatu Puisto vastasi tä‐
hän väitteeseen Twitter-tilillään vuorostaan seuraavanlai‐
sesti: “10km hiihtomarssin päätteeksi
pitäisi saada liharuokaa eikä kasvisrisottoa.”

Tyhjäntoimittaja ja ammattitaidoton kirjailija Kalevi
Kapinainen, jolla kerrotaan olevan puolustusvoimien enti‐
sen komentajan Jarmo Lindbergin muotokuva tatuoituna
keskimmäiseen pakaraan, sai näiden kahden ulostulon joh‐
dosta ainakin kolmen väitöskirjan verran käyttökelpoista

huumorimateriaalia, ja sijaitsee tällä hetkellä turkulaisessa
kerrostaloasunnossaan henkisessä umpisolmussa, kun ei
tiedä, miten tätä asiaa tulisi lähestyä.

Antimilitaristin saamien tietojen mukaan Kapinainen
ei ole päässyt toimitukseen, sillä hänet valtaa jatkuvasti aja‐
tus siitä, että Antti Kaikkonen on istuttanut Aatu Puiston
syöttötuoliin ja syöttää tälle nyt vuorotellen kasvisrisottoa,
vuorotellen militaristista hevonpaskan ja turpeen sekoi‐
tusta toistaen mantranomaisesti lausetta “Brrrrr, täältä tu‐
lee lentokone”. Kapinaisen mukaan on varmaa, että edes
Kokoomuksen puisto-osasto ei pidä tätä lentokonetta us‐
kottavana, vaan vikisee kuin suksille seisotettu sotilas ase‐
palveluksessa konsanaan.

On käynyt ilmi, että HX-hanke saatettiin lopullisesti
päätökseen, ja Suomeen ollaan toimittamassa 64 uutta hä‐
vittäjää. Antimilitaristin saamien tietojen mukaan valtion‐
varainministeri Annika Saarikon velkakellosta on loppu‐
nut paristo – hän kun ei ole valittanut valtionvelan kasvus‐
ta siitä huolimatta, että ministeriöön faksattiin
10.000.000.000,00 euron lasku. Kalevi Kapinaisen mukaan
‘lasku’ on myös hyvä sana kuvaamaan Suomen puolustus‐
voimien uskottavuuden ja suorituskyvyn kehitystä: “Per‐
seelleen menee kaikki. Meillä taitaa olla sama suunta.”

Tässä kaikki tällä erää. Uutiset teille toimitti poik‐
keuksellisesti Perusmiehen Vappu. Hyvää
jatkoa ja heippuli. •
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Brrrrr, täältä tulee lentokone
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Aseistakieltäytyjäliiton toiminta on
pitkään ollut painottunutta pääasiassa
pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle.
Kasvaneen kiinnostuksen myötä toi‐
mintaa on nyt laajennettu myös Tur‐
kuun.

Uusien jäsenten ilta järjestettiin
Turussa keskiviikkona 2. maaliskuuta
2022, jolloin tapahtumaan saapui
muutamia Aseistakieltäytyjäliiton toi‐
minnasta kiinnostuneita. Illan

Toimintakalenteri

30.3. klo 18 Siviilien puolustus: Judith Butler ja
väkivallattomuus, Rauhanasema

2.4. klo 13 AKL-esittäytyminen Vaasan
kaupunginkirajston kokoustilassa

2.4. klo 20 Solidaarisuuskeikka Ukrainan sodan uhreille
Tampereen ylioppilasteatterin tiloissa

15.5. Kansainvälinen aseistakieltäytyjäpäivä.
Odotettavissa mielenosoitusta ja tukikeikkaa,
lisää tietoa myöhemmin!

27.6.-8.7. Ruokaa ei aseita -vapaaehtoistyöleiri
Helsingissä

Lisää tapahtumia lyödään lukkoon lähempänä
tapahtumaa. Seuraa ilmoitteluamme AKL nettisivuilla ja
somessa!

keskusteluissa nousivat esille muun
muassa AKL:n toiminnan kehittämis‐
mahdollisuudet, AKL:n kansainväli‐
nen yhteistyö sekä Suomen ja Euroo‐
pan turvallisuustilanne. Seuraavalla
viikolla päätettiin järjestää Pullaa, ei
aseita! -kahvittelutilaisuus, jossa myös
keskusteltiin Ukrainan tilanteesta ja
Aseistakieltäytyjäliiton toimintamah‐
dollisuuksista ympäri Suomea.

Aseistakieltäytyjäliiton toimintaan

etsitään uusia innokkaita jäseniä ym‐
päri Suomea. Aseistakieltäytyjät ovat
viritelleet paikallistoimintaa viime ai‐
koina myös ainakin Jyväskylässä ja Vaa‐
sassa. Mikäli sinulla on ideoita AKL:n
toiminnan kehittämiseksi tai haluat
tulla mukaan toimintaan, ole yhteyk‐
sissä! •

Rauhanterveisin,
AKL Turku

Muualta poimittua

“Hän on sotilas ei enempää, te häntä moittikaa
vaan ei käskyjään hän kaukaa enää saa
Hän saa ne sinulta ja minulta, oi veljet huomatkaa
Näin ei saada sotaa koskaan loppumaan”

Hector - Palkkasoturi

Palkkasoturi on Hectorin eli Heikki Harman sanoittama ja hä‐
nen ensimmäinen singlejulkaisunsa, joka äänitettiin vuoden
1965 joulukuussa kritiikkinä käynnissä olleelle Vietnamin so‐
dalle. Kappaleen sävelsi alunperin cree-taustainen kanadalais-
amerikkalainen laulaja-lauluntekijä Buffy Sainte-Marie kahta
vuotta aiemmin. Sainte-Marie näki Vietnamin sodasta palaavia
vakavasti loukkaantuneita sotilaita ja alkoi miettiä, kuka lopul‐
ta on vastuussa sodasta – nuo sodasta palanneet ihmisrauniot‐
ko; vaiko ehkä kenraalit, joiden ura perustuu edellä mainittujen
komentamiseen? Vaiko poliitikot, jotka antavat määräyksiä ken‐
raaleille? Sainte-Marie päätyy kääntämään katseensa ihmiskun‐
taan, joka sallii poliitikkojen toiminnan ja lopulta sodan.
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AKL goes turku!




