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Historia on täynnä esimerkkejä vihollisten on dehumani-
soinnista eli epäinhimillistämisestä. Väinö Linnan Tuntemat-
tomassa sotilaassa Rokka sanoo ampuneensa ihmisten sijaan 
“vain vihollisia”. Juutalaisia kutsuttiin basilleiksi ja verrat-
tiin rottiin. Hutsit kuvattiin torakoiksi. Dehumanisointi teki 
helpommaksi väkivallan käyttämisen.

Tutkimusten mukaan eläimiin kohdistettu väkivalta 
nuoruudessa yhdistyy korkeampaan todennäköisyyteen 
kohdistaa väkivaltaa myös ihmisiin. Kun suomalainen ken-
raali jakaa Twitterissä ihannoivin saatesanoin videon, jossa 
lintu otetaan paljain käsin kurkusta kiinni, on vaikea vas-
tustaa houkutusta verrata asennetta edellä esiteltyyn tutki-
mustietoon.

Herää ajatus siitä, voisiko terveempi eläinsuhde vähen-
tää myös ihmisten välistä väkivaltaa. Miksi väkivalta rottia 
kohtaan on hyväksyttyä? Rotat ovat eläneet ihmisen kanssa 
maanviljelyksen alusta lähtien, ja ne ovat täysin riippuvaisia 
ihmisyhteisöistä. Rotat ovat älykkäitä, sosiaalisia ja oppivat 
esimerkiksi leikkimään piilosta. Silti ihmisistä kaikkein al-
haisimmiksi katsottuja verrataan rottiin.

Myös kansallisvaltioiden rajat kartalla jakavat ihmisiä 
joukkoihin, joille on helppo kuvitella essentialistisia omi-
naispiirteitä. Rajoja ei kuitenkaan ole olemassa annettuina. 
Ihmisten jaetut ominaisuudet ylittävät reilusti erottavat te-
kijät. Ruotsissa asuu suomenkielisiä, Suomessa asuu venä-
jänkielisiä ja Venäjällä asuu suomenkielisiä. Kuviteltujen 
yhteisöjen erojen korostaminen identiteetin rakentamises-
sa on riskialtista ja toimii potentiaalisena resurssina toiseut-
tamiselle, dehumanisoinnille ja lopulta väkivallan käyttämi-
selle. Nykyisin on mahdollista nähdä paljon kuva- ja video-
materiaalia sota-alueilta. Harvemmin kuitenkaan näemme 
kuvia piipun edestä tai pommituksen alta. Mark Daniels 

esitteli dokumentissaan Enemy Image (arvio sivulla 40) so-
tapropagandan historiaa. Vietnamin sodan mediakuvista 
heränneen vastarinnan jälkeen on tarkoin valvottu sitä, mi-
ten sota kuvataan. Juuri toiseutetun, väkivallan kohteen ku-
vakulma on dokumentissa pysäyttävän voimakas, koska se 
tarjoaa inhimillisen samastumispinnan katsojalle: miksi ta-
vallisiin, itseni kaltaisiin ihmisiin kohdistetaan väkivaltaa?

Järkiperäisesti on tärkeää vastustaa aseteollisuutta ja in-
vestointeja konflikteihin poliittisesti, mutta emotionaalises-
ti ymmärrettävin on inhimillinen kokemus ihmiseltä, jonka 
elämän aseteollisuus ja investoinnit konkreettisesti pakotta-
vat muuttumaan. Se voisi tapahtua kenelle tahansa meistä.

Kerromme tässä Antimilitaristin numerossa myös yhä jat-
kuneesta sapelien kalistelusta Euroopan ja Venäjän rajoilla. 
Mediassa NATO:n sotaharjoituksista ja Venäjän lähestymis-
lennoista raportoidaan, mutta mikä jää vähemmälle, on ta-
vallisen venäläisen ääni. Täytämme tätä aukkoa pietarilai-
sen Elena Popovan haastattelun muodossa.

Sosiaalitieteissä tunnetun kontaktihypoteesin perusteel-
la kohtaamiset toiseutettujen kanssa ovat omiaan vähen-
tämään ennakkoluuloja ja stereotypioita sekä laajentavat 
vieraisiin liitettyjen ominaisuuksien kirjoa. Kohtaaminen 
kuitenkin edellyttää onnistuakseen mielellään muun mu-
assa tasavertaista asemaa ja yhteisiä tavoitteita. Yhteistyö yh-
teisten tavoitteiden puolesta on erityisen tehokasta. Ennen 
kuin lähdemme sotaan, etsikäämme ensin yhteisiä tavoittei-
ta ja tehkäämme yhteistyötä niiden eteen. Koska ihmisten 
perustarpeet ovat kaikkialla melko samanlaisia, pohja yhtei-
sille tavoitteille on vahvasti olemassa.

Mukavaa kesää! •

Yliraj
yhtei
kohti
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YK:n ihmisoikeuskomitea: 
Suomen vapautettava 
totaalit ja korjattava 
siviilipalveluksen ongelmat
Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoi-
keuskomitea antoi 1.4.2021 johtopää-
töksensä Suomen seitsemänteen mää-
räaikaisraporttiin liittyen kansalais- ja 
poliittisia oikeuksia koskevan yleisso-
pimuksen täytäntöönpanoon. Aseista-
kieltäytyjien asemaan kohdistuva kri-
tiikki on lisääntynyt edelleen verrattu-
na edellisiin vuonna 2013 annettuihin 
johtopäätöksiin.

Johtopäätöksissään ihmisoikeuskomitea:

• Ilmaisee huolensa siviilipalveluksen 
pitkästä kestosta ja kehottaa Suomea 
huolehtimaan, että sivarin kesto ei 
ole rangaistuksenluonteinen ja pal-
velus pysyy siviilien kontrollissa;

• Ilmaisee huolensa, että Suomi vas-
toin komitean kehotusta lakkautti 
Jehovan todistajien vapauttamisme-
nettelyn sen laajentamisen sijasta. 
Se vaatii Suomea lopettamaan syy-
teprosessit asepalveluksesta kieltäy-
tyviä vastaan ja vapauttamaan kaikki 
tähän liittyen vangitut;

• Vaatii Suomea tehostamaan aseista-
kieltäytymisoikeudesta ja armeijan 
käymisen vaihtoehdoista tiedotta-
mista;

• Ilmaisee huolensa siitä, että sotilas-
henkilöt osallistuvat siviilipalveluk-
sen sisältöä ja pituutta käsitteleviin 
komiteoihin.

Aseistakieltäytyjäliitto pitää itsestään 
selvänä, että ihmisoikeuskomitean joh-
topäätökset täytyy ottaa vakavasti huo-
mioon siviilipalvelusta koskevien sää-
dösten valmistelussa, mm. parhaillaan 
asevelvollisuuden tulevaisuutta poh-
tivan parlamentaarisen komitean toi-
minnassa.

Aseistakieltäytyjäliiton tiedote 1.4.2021 •
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WRI tuomitsee Myanmarissa tapahtuvan 
sotilaallisen sorron ja väkivallan ja vaatii 
väkivallatonta siviililuonteista ratkaisua 
kriisiin, aseistakieltäytymisoikeuden tun-
nustamista ja turvallisuuden takaamis-
ta niille armeijan ja poliisin henkilöstöön 
kuuluville, jotka ovat kieltäytyneet osallis-
tumasta julmuuksiin.

War Resisters' International (WRI) 
seuraa tiiviisti Myanmarissa käynnissä 
olevaa sotilasvallankaappausta, joka al-
koi 1. helmikuuta 2021, kun Myanma-
rin armeija (Tatmadaw) kaatoi demo-
kraattisesti valitun hallituksen ja julisti 
maahan sotilasvallan.

Siitä lähtien Myanmarin kansalaiset 
ovat toistuvasti jalkautuneet kaduille 
vastustamaan väkivallattomasti sotilas-
vallankaappausta, ja Tatmadaw on vas-
tannut niihin toteuttamalla järkyttäviä 
tappamisia, kidutuksia, väkivaltaa ja 
sortoa. Huolimatta sorrosta, myanma-
rilaiset ovat jatkuvasti löytäneet voi-
makkaita ja luovia väkivallattomia ta-
poja vastustaa armeijaa. Osoitamme 
heille solidaarisuutemme ja tukemme.

Tiedämme aseistakieltäytymistapa-
uksia, joissa armeijassa ja poliisissa toi-
mineet ovat kuunnelleet omaatunto-
aan ja kieltäytyneet armeijan käskyistä 
käyttää aseita, väkivaltaa ja julmuutta 
väkivallattomia mielenosoittajia koh-
taan, ja ovat sen sijaan paenneet maas-
ta turvallisuutensa vuoksi. Näiden 
aseistakieltäytyjien perheille kuten 
muillekin, erityisesti naisille ja lapsille, 
aiheutettu trauma vahingoittaa vaka-
vasti Myanmarin perheiden ja yhteisö-
jen rauhanomaista elämää tulevaisuu-
dessa. Tämän historia opettaa meille.

Uskomme, että on olemassa parem-
pia ja inhimillisempiä tapoja käsitellä 
konflikteja kuin väkivaltaiset ja milita-
ristiset menetelmät ihmisten hallitse-
miseksi ja mykistämiseksi. Siksi WRI 

tuomitsee Myanmarissa meneillään 
olevan sotilaallisen sorron ja väkival-
lan, vaatii väkivallatonta siviililuon-
teista ratkaisua kriisiin sekä vaatii tun-
nustamaan julmuuksista kieltäytynei-
den armeijan ja poliisin henkilöstöjen 
omantunnonoikeuden sekä heidän 
turvallisuutensa takaamista. Tuemme 
myös vaatimuksia välittömästä aseiden-
vientikiellosta Myanmariin.

WRI on kansainvälinen verkosto, 
johon kuuluu yli yhdeksänkymmentä 

pasifistista ja antimilitaristista järjestöä 
noin 40 maassa. Perustamisjulistukses-
samme vuodelta 1921 sanotaan: "Sota 
on rikos ihmiskuntaa vastaan. Siksi 
olen päättänyt olla tukematta min-
käänlaista sotaa ja pyrkiä poistamaan 
kaikki sodan syyt."

War Resisters’ Internationalin kannanotto 
16.4.2021 •

K A N N A N O T T O

WRI: Kaikki tuki Myanmarin 
väkivallattomalle oppositiolle
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EBCO: Solidaarisuutta Palestiinan 
kansalle ja Israelin aseistakieltäytyjille
Nakba-päivän yhteydessä ja ottaen 
huomioon miehitettyjen palestiinalais-
alueiden lisääntyvän väkivallan ja soti-
lasoperaatiot, Euroopan aseistakieltäy-
tyjien yhteistyöjärjestö EBCO ilmaisee 
solidaarisuutensa palestiinalaisille ja 
Israelin aseistakieltäytyjille, jotka jou-
tuvat syytteeseen kieltäytyessään palve-
lemasta Israelin armeijassa.

Kuten Mesarvot totesi 14.4.2021: 
"Erityisesti nyt, tällaisina väkivaltaisina 
ja pimeinä päivinä, kieltäytymisellä on 

suuri voima luoda parempi, oikeuden-
mukaisempi, empaattisempi ja solidaa-
risempi maailma”. Mesarvot on israeli-
laisten aktivistien verkosto, joka tukee 
aseistakieltäytyjiä, jotka kieltäytyvät 
asepalveluksesta ja osallistumasta pa-
lestiinalaisten miehitykseen ja sortoon.

"EBCO tukee Amnesty Internatio-
nalin kehotusta kansainväliselle yhtei-
sölle painostaa Israel käsittelemään 
viimeisimpien väkivaltaisuuksien puh-
keamisen taustalla olevia syitä. Näihin 

kuuluu esimerkiksi pitkäaikainen ran-
kaisemattomuus Israelin tekemissä so-
tarikoksissa ja muissa rikkomuksissa, 
mukaan lukien palestiinalaisten väki-
valtainen häätö ja karkottaminen, joita 
on viimeksi nähty Sheikh Jarrahissa", 
EBCO:n puheenjohtaja Alexia Tsouni 
toteaa.

Euroopan aseistakieltäytyjien yhteistyöjär-
jestö EBCO Brysselissä 15.5.2021 •

Kutsuntakampanja 2021 − osallistu!
Kutsuntakampanja järjestetään taas syksyl-
lä 2021, kuten se on järjestetty lähes jokaise-
na syksynä jo 1960-luvulta alkaen. Armei-
jan käymisen vaihtoehdoista ei edelleenkään 
kutsunnoissa turhan paljon kerrota. Riittä-
mättömään tiedottamiseen kiinnitti huomio-
ta myös YK:n ihmisoikeuskomitea. Liity siis 
lukuisten vapaaehtoisten joukkoon — tule 
tekemään kutsuntakampanjaa!

Kampanjaa toteutetaan jakamalla sivii-
lipalveluksesta, totaalikieltäytymisestä 
ja palveluksesta vapauttamisesta ker-
tovia sekä asevelvollisuutta kritisoivia 

lentolehtisiä kutsuntapaikkojen edes-
sä. Kampanja järjestetään kaikilla paik-
kakunnilla, joilta löytyy kiinnostuneita 
vapaaehtoisia sitä toteuttamaan. Mikä-
li et pääse kutsuntapaikan eteen, voit 
osallistua kutsuntakampanjaan myös 
levittämällä lennäkkejä kouluissa, nuo-
risotiloissa ja muissa paikoissa, joissa 
kutsuntaikään tulevia nuoria liikkuu. 
Kampanjaan voi osallistua myös levittä-
mällä tietoa sosiaalisissa medioissa.

Kutsunnat järjestetään eri paikka-
kunnilla eri aikoihin, elokuusta jou-
lukuuhun. Aseistakieltäytyjäliitolla on 

armeijan täydelliset kutsunta-aikatau-
lut, joten tiedot oman paikkakuntasi 
kutsuntapaikasta ja -ajasta saat meiltä. 
Lennäkkien jakamisen voi useissa pai-
koissa hoitaa yksinkin, mutta helpom-
min homma sujuu, jos paikalla on kak-
si-kolme ihmistä.

Mikäli olet kiinnostunut olemaan 
mukana toteuttamassa vuoden 2021 
kutsuntakampanjaa, ilmoittaudu mu-
kaan lähettämällä viestiä sähköposti-
osoitteeseen: toimisto@akl-web.fi •
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Maailman sotilasmenot kasvoivat 2,6 
prosenttia vuonna 2020 edelliseen vuo-
teen verrattuna. Maailmassa käytettiin 
sotilasmenoihin 1981 miljardia Yhdys-
valtain dollaria, eli noin 1641 miljardia 
euroa. Rauhanjärjestöt vaativat kilpa-
varustelun lopettamista ja panostamista 
globaaleihin haasteisiin.

Tukholman rauhantutkimusinstituutti 
Sipri julkaisi maanantaina 26.4. uudet 
tilastot maailman sotilasmenoista.  Vii-
si eniten sotilasmenoihin rahaa käyttä-
nyttä valtiota olivat Yhdysvallat, Kiina, 
Intia, Venäjä ja Iso-Britannia. Näiden 
kaikkien sotilasmenot nousivat edelli-
sestä vuodesta, eniten Yhdysvalloissa, 
jossa kasvua oli 4,4 prosenttia.

Rauhanliitto, Sadankomitea ja 
Aseistakieltäytyjäliitto vaativat yhdessä 
muiden rauhanjärjestöjen kanssa soti-
lasmenojen leikkaamista sekä panos-
tuksia ilmastonmuutoksen torjuntaan 
ja terveydenhuoltoon.

“Sotilasmenoja kasvattamalla vai-
keutetaan konflikteja, ei ratkaista nii-
tä. Samalla kilpavarustelu estää meitä 
löytämästä kestäviä ratkaisuja ilmas-
tonmuutokseen ja muihin globaalei-
hin haasteisiin”, sanoo Rauhanliiton 

puheenjohtaja Tarja Cronberg.
“Koronapandemia on osoittanut, 

kuinka heikosti sotilaallisella varautu-
misella voidaan vastata todellisiin tur-
vallisuusuhkiin. Samalla asevaruste-
luun käytetyt rahat ovat poissa tervey-
denhuollon kehittämisestä, ilmaston-
muutoksen estämisestä ja muiden glo-
baalien haasteiden ratkaisemisesta”, 
Cronberg jatkaa.

Rauhanjärjestöt huolissaan 
Suomen sotilasmenojen 
ennennäkemättömästä 
kasvusta

Valmistelussa olevat puolustusvoimien 
hankinnat, erityisesti hävittäjähankin-
nat, nostaisivat Suomen sotilasmenoja 
huomattavasti tulevina vuosina. Hävit-
täjähankintojen vuoksi puolustusbud-
jetti kasvoi yli 50 % ja niiden elinkaari-
kustannukset tulevat olemaan kymme-
niä miljardeja euroja. Lopullinen pää-
tös hankinnasta tehdään tänä vuonna.

“On varsin nurinkurista, että Mari-
nin hallitus tulee jäämään historiaan 
Suomen historian suurimman asehan-
kinnan kumileimasimena. Uskottavuus 

ei synny asehankinnoilla, vaan rohkeil-
la päätöksillä olla tukematta asevarus-
telukilpailua.”, sanoo Sadankomitean 
puheenjohtaja Kaisu Kinnunen.

“Korona ei saa piilottaa alleen pää-
töksiä, jotka sitovat valtion taloutta 
vuosikymmeniksi. Päinvastoin, viimeis-
tään pandemian olisi pitänyt avata 
kaikkien silmät sille, että sotilaallisin 
keinoin ei voi varautua aikamme tur-
vallisuusuhkiin. Taloudellisten ja tur-
vallisuusvaikutusten ohella sotilasme-
noja tulisi tarkastella ilmastonäkökul-
masta”, Kinnunen jatkaa.

Hallinnonaloista puolustusministe-
riö aiheutti viime vuonna eniten kasvi-
huonekaasupäästöjä julkisilla hankin-
noillaan. Puolustusvoimien merkittä-
vimmät ilmastovaikutukset aiheutuvat 
sotilasilmailusta, jonka kuluttamasta 
polttoaineesta yli 90 prosenttia käyte-
tään hävittäjäkalustolla annettavaan 
lentokoulutukseen.

Rauhanliiton, Sadankomitean ja Aseis-
takieltäytyjäliiton tiedote 26.4.
Lue lisää varustelumenoista ja Siprin ra-
portista Matias Uusisillan artikkelista si-
vuilta 22 ja 23. •

U U T I S E T

Maailman sotilasmenot 
kasvoivat 1981 miljardiin 
dollariin pandemiasta huolimatta
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Punaisen Ristin kansainvälinen 
komitea tukee robottiaseiden kieltoa
ICRC on huolissaan autonomisten ase-
järjestelmien humanitaarisista seurauk-
sista. Järjestön presidentti Peter Maurer 
painottaa, että algoritmin ei pitäisi päät-
tää elämän ja kuoleman kysymyksistä.

Punaisen Ristin kansainvälinen komi-
tea (ICRC) vaatii uusia oikeudellisesti 
sitovia sääntöjä asejärjestelmien auto-
nomian sääntelemiseksi.

ICRC:n presidentti Peter Maurer 
totesi 12.5.2021 puheessaan valtioille, 
että uutta kansainvälistä oikeutta tarvi-
taan asejärjestelmien autonomian ai-
heuttamien eettisten, humanitaaristen 
ja oikeudellisten haasteiden ratkaise-
miseksi.

ICRC on laajasti tunnustettu järjes-
tö, joka seuraa kansainvälisen humani-
taarisen oikeuden toteutumista. Kan-
sainvälisellä humanitaarisella oikeu-
della säädellään sodankäyntiä ja soti-
laallista toimintaa tarkoituksenaan vä-
hentää ihmisille aiheutuvaa kärsimystä 
sodassa. Autonomiset asejärjestelmät 
vaarantaisivat sodan uhrien suojelua 
aseellisessa konfliktissa.

Järjestö on aiemmin esittänyt huo-
lensa yhä itsenäisemmin toimivien 
asejärjestelmien moraalisista ja oi-
keudellisista seurauksista, mutta hei-
dän uusin kantansa on merkittävä as-
kel kohti kansainvälistä autonomiset 

asejärjestelmät kieltävää sopimusta. 
ICRC:lla on ollut ratkaiseva rooli kaik-
kien viime vuosikymmenten aikana 
solmittujen asekieltosopimusten hy-
väksymisessä.

Keskeistä ICRC:n uusissa suosituk-
sissa valtioille:

• Arvaamattomasti toimivat järjes-
telmät on kiellettävä. Kielto koskisi 
autonomisia asejärjestelmiä, joiden 
käytön vaikutuksia ei voida riittävästi 
ymmärtää, ennustaa ja selittää.

• Voimankäytön kohdistaminen ihmi-
siin on estettävä. Kielto koskisi au-
tonomisia asejärjestelmiä, jotka koh-
distavat hyökkäyksen ihmisiin.

• Riittävän ihmiskontrollin säilyttämi-
nen muissa asejärjestelmissä on var-
mistettava. Siviilien ja siviilikohtei-
den suojelemiseksi, kansainvälisen 
humanitaarisen oikeuden noudat-
tamiseksi ja ihmiskunnan turvaami-
seksi tarvitaan sääntelyä myös järjes-
telmille, joiden kehittämistä ja käyt-
töä kielto ei koske.

Päätös on rohkaiseva

Autonomiset asejärjestelmät – tai ro-
bottiaseet – ovat aseita, jotka pystyisivät 

päättämään itsenäisesti kohteen valin-
nasta ja hyökkäyksestä. Näistä asejär-
jestelmistä keskustellaan YK:ssa tavan-
omaisia aseita koskevan sopimuksen 
CCW:n yhteydessä. Keskustelut etene-
vät hitaasti eikä niiden kautta ole saatu 
vielä valtioita sitovia konkreettisia tu-
loksia aikaan.

Robottiaseiden kieltoa ajava Cam-
paign to Stop Killer Robots toivoo, että 
keskustelut saavat nyt uutta tuulta al-
leen. Myös Suomessa toimiva kampan-
ja iloitsee ICRC:n päätöksestä ja kan-
nustaa Suomea esittämään näkemyk-
sensä oikeudellisesti sitovasta säänte-
lystä.

Tänä vuonna järjestetään kuudes 
CCW-konferenssi. Kampanjaverkosto 
vetoaakin valtioihin, jotta ne tunnus-
taisivat sopimuksen tarpeen. On var-
mistettava, että riittävä ihmiskontrolli 
säilyy voimankäytössä ja ehkäistävä ih-
misiä hyökkäyskohteikseen valitsevien 
asejärjestelmien käyttöönotto. Valtioi-
den nyt tekemä työ luo perustan uu-
delle sopimukselle tulevaisuudessa. 
ICRC:n kanta tarjoaa tähän hyvän ra-
kenteen.

Stop the Killer Robots Finland -verkoston 
tiedote 17.5.2021 •
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Helsinki päätti 
tukea ydinaseiden täys-
kieltoa osana globaalia 
kaupunkien liikettä
Helsingin kaupunki päätti 19.5. kau-
punginvaltuuston kokouksessa, että 
kaupunki allekirjoittaa ydinaseriisuntaa 
ajavan International Campaign to Abo-
lish Nuclear Weapons (ICAN) -kam-
panjan kaupunkien vetoomuksen ydin-
aseiden täyskiellosta. Tuesta äänestettiin 
kaupunginhallituksessa ja kaupungin-
valtuustossa. ICAN on saanut työstään 
Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2017.

ICAN:in kaupunkien vetoomukses-
sa todetaan: ”Kaupunkimme on syvästi 
huolissaan ydinaseiden aiheuttamasta 
vakavasta uhasta ihmisyhteisöille kaik-
kialla maailmassa. Uskomme vakaasti, 
että asukkaillamme on oikeus elää maa-
ilmassa, jossa tätä uhkaa ei ole. Millä ta-
hansa ydinaseiden käytöllä, oli se sitten 

tahallista tai onnettomuuden seuraus-
ta, tulisi olemaan katastrofaalisia, kau-
askantoisia ja pitkäaikaisia vaikutuksia 
ihmisille ja ympäristölle. Tästä syystä 
me tuemme ydinasekieltosopimusta ja 
kehotamme hallitustamme allekirjoitta-
maan ja ratifioimaan sen.”

ICAN-liike iloitsee, että 
Helsinki on liittynyt ydin-
aseriisunnan kannattajiin

”Kaupungit ja näiden asukkaat ovat 
ydinaseiden kohde eikä kaupunki voi 
mitenkään suojautua käytön katast-
rofaalisia seurauksia vastaan. Siksi on 
hienoa, että Helsinki liittyy muun mu-
assa Pariisin, Washingtonin, Toronton, 

Sydneyn ja Berliinin joukkoon ydinase-
kieltosopimuksen tukijoina”, kommen-
toi kansainvälisen ICAN-liikkeen johta-
ja Beatrice Fihn.

“Toivotaan, että Suomen hallitus 
kuuntelisi pääkaupunkinsa viestiä ja 
päättäisi liittyä ydinaseet kieltäneiden 
maiden joukkoon allekirjoittamalla 
kieltosopimuksen”, Fihn jatkaa.

Helsinki oli jo aiemmin liittynyt Hi-
roshiman ja Nagasakin pormestarei-
den ja kaupunginjohtajien Mayors for 
Peace -aloitteeseen. Sen lähtökohtana 
on ollut kaupunginjohtajien ja paikal-
listen yhteisöjen huoli siitä, että ydin-
aseet joukkotuhoaseina uhkaavat ole-
massaolollaan kaupunkeja ja niissä asu-
vien elinmahdollisuuksia ja elämää. •

Toukokuussa 15.5. vietettiin jälleen 
vuosittaista kansainvälistä aseistakiel-
täytyjäpäivää. War Resisters’ Interna-
tional oli valinnut tänä vuonna päi-
vän teemaksi solidaarisuuden Turkin 
aseistakieltäytyjille.

Turkki on Euroopan neuvoston ai-
noa jäsenvaltio, joka ei ole tunnustanut 
oikeutta kieltäytyä aseista. Aseistakiel-
täytyjiä vainotaan toistuvilla pidätysmää-
räyksillä, syytteillä, sakoilla ja vankeus-
rangaistuksilla. Euroopan ihmisoikeus-
tuomioistuin kuvaa ketjurangaistusten 
aiheuttamaa syrjäytymistä normaalista 
kansalaisuudesta “siviilikuolemaksi”.

Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuin on tuominnut Turkin useita 

Kansainvälisenä aseistakieltäytyjäpäivänä 
osoitettiin solidaarisuutta Turkin kieltäytyjille

kertoja aseistakieltäytyjien oikeuksien 
rikkomisesta. Myös Euroopan neuvos-
ton ministerikomitea on kritisoinut 
Turkkia asiasta.

Turkki ei kuitenkaan ole ryhtynyt 
toimiin ihmisoikeusloukkausten lo-
pettamiseksi ja jatkaa edelleen aseista-
kieltäytyjien rankaisemista. Tästä syystä 
kansainvälisenä aseistakieltäytyjäpäi-
vänä 2021 monien maiden antimilita-
ristit kampanjoivat lähettämällä omi-
en maidensa Turkin suurlähetystöihin 
vetoomuksia maan aseistakieltäytyjien 
puolesta. Suomessa kampanjaa orga-
nisoi Aseistakieltäytyjäliitto jakamalla 
verkkosivuillaan ja sosiaalisessa me-
diassa suurlähettiläs Mehmet Vakur 

Erkulille osoitettua vetoomuspohjaa.
“Kehotan Turkin hallitusta harkit-

semaan kansainvälisen oikeuden mu-
kaisia velvoitteitaan, jotka ovat Turkin 
perustuslain 90. artiklan mukaisesti 
perusoikeuksiin ja -vapauksiin liitty-
vissä kysymyksissä kansallisen lainsää-
dännön yläpuolella, ja lopettamaan 
aseistakieltäytyjien rankaisemisen. 
Kehotan myös Turkin hallitusta ryhty-
mään tarvittaviin toimiin tunnistaak-
seen oikeuden aseistakieltäytymiseen 
välittömästi ja toimittamaan toimin-
tasuunnitelman Euroopan ihmisoike-
ustuomioistuimen käsittelyyn ennen 
21. kesäkuuta 2021, kuten Euroopan 
neuvoston ministerikomitea pyytää”, 
vetoomuksessa todetaan. •
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Serbian valtionhallinnossa pohditaan 
yleisen asevelvollisuuden palauttamis-
ta. Serbian Monitor -verkkolehden 
uutisen mukaan asiasta on puhunut 
julkisuudessa muun muassa puolus-
tusministeri Nebojsa Stefanovic. Ste-
fanovicin mukaan syy asian harkit-
semiseen on halu vähentää tarvetta 
palkata uusia ammattisotilaita maan 
armeijaan. Moni asia mahdollisen 
asevelvollisuuden osalta on kuitenkin 
auki, kuten asevelvollisten majoitta-
minen ja kouluttaminen.

Tällä hetkellä Serbian armeija 
koostuu pääasiassa ammattisotilaista, 

Serbia pohtii asevelvollisuuden palauttamista 
− antimilitaristit vastustavat

mutta maassa on myös mahdollista 
suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus. 
Miesten yleinen asevelvollisuus oli 
voimassa vuoden 2011 alkuun asti. Oi-
keus kieltäytyä aseista tunnustettiin 
Serbiassa kansalaisjärjestöjen kam-
panjoinnin seurauksena 2003, ja vuo-
sina 2003-2011 aseistakieltäytyjien oli 
mahdollista suorittaa siviilipalvelus 
asepalveluksen sijaan.

Serbialainen antimilitaristinen 
naisten rauhanjärjestö Žene u crnom 
(Naiset mustissa) vastustaa asevelvol-
lisuuden palauttamista. Kansainvä-
lisenä aseistakieltäytyjäpäivänä 15.5. 

julkaisemassaan kannanotossa järjes-
tö sanoo, että kampanjat asevelvolli-
suuden puolesta ovat järjetöntä ja kyy-
nistä propagandaa, jotka palvelevat 
militarisaatiota, patriarkaalista hallin-
taa ja pelkoa.

Järjestö myös muistuttaa, että Ser-
bian perustuslaki takaa oikeuden kiel-
täytyä aseista, joten pakollinen asepal-
velus ei joka tapauksessa voisi koskea 
kaikkia. Vapaaehtoisen palveluksen 
suorittaminen taas on mahdollista täl-
läkin hetkellä. Lue lisää Serbian so-
danvastaisesta kansalaisliikkeestä Jani 
Korhosen artikkelista sivuilta 20-21. •
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Antimilitaristit vastustavat 
asevelvollisuuden palauttamista 
Serbiassa.
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Kovia sanktioita asepalveluksen 
välttelijöille Syyriassa
Syyrian hallitus on uhannut takavari-
koida ”asepalveluksen välttelijöiden” 
omaisuutta vastineeksi maksamatta 
jääneistä asepalveluksen suorittami-
sesta vapauttavista maksuista. Asiasta 
ilmoitti armeijan eversti Elias al-Bitar 
Syyrian media- ja tiedotusministeriön 
2. helmikuuta 2021 tekemässä video-
haastattelussa.

Al-Bitar viittasi Syyrian asevelvol-
lisuuslain 97. artiklaan tehtyyn muu-
tokseen, jonka mukaan Syyrian hal-
litus saa takavarikoida välittömästi 
omaisuutta ilman erillistä ilmoitusta 
syyrialaisilta miehiltä, jotka eivät ole 
palvelleet armeijassa tai maksaneet 
vapatuksesta. Artikla vaatii henkilöä, 
joka haluaa saada vapautuksen mie-
hiä koskevasta pakollisesta asepalve-
luksesta, maksamaan 6500 euron ar-
voisen maksun kolmen kuukauden 
kuluessa päivästä, jolloin tämä täyttää 

43 vuotta. Maksu myös nousee, mikä-
li vapautusta hakeva asuu ulkomailla. 
Syyriassa asevelvollisuuden ikäraja on 
43 vuotta.

Lain mukaan hallitus voi myös ta-
kavarikoida maksunsa maksamatta jät-
täneen henkilön vaimojen, lasten ja 
muiden lähisukulaisten omaisuuden, 
kunnes maksu on suoritettu. Lisäksi 
kyseiselle henkilölle ei anneta mah-
dollisuutta riitauttaa päätöstä.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights 
Watchin asiaa koskevassa kannan-
otossa tutkija Sara Kayyali tuomitsee 
armeijan ilmoituksen. Kayyalin kom-
mentoi: "Monet miehet ovat paen-
neet Syyriasta välttääkseen asevelvol-
lisuuden, johon liittyy paitsi kuole-
man riski, myös osallisuus törkeisiin 
ihmisoikeusloukkauksiin, jotka ovat 
tahranneet Syyrian asevoimien toimia 
konfliktin alusta lähtien. --- Monilla 

pakolaisilla ei ole keinoja maksaa sak-
koja asevelvollisuuden välttämisestä. 
Syyrialaiset pakolaiset, joista suurin 
osa on Libanonissa, Jordaniassa ja 
Turkissa, kärsivät ennennäkemättö-
män ankarista taloudellisista olosuh-
teista, jotka johtuvat covid-19-pande-
mian vaikutuksista talouteen, josta 
pakolaiset on jo muutenkin suurelta 
osin syrjäytetty."

Aseistakieltäytyjien oikeu-
det eivät toteudu myös-
kään Rojavassa

Al-Monitor-lehden tuoreen artikke-
lin mukaan koillista Syyriaa hallitseva 
Syrian Democratic Forces (SDF) to-
teuttaa parhaillaan aktiivista asevelvol-
listen värväyskampanjaa. Artikkelissa 
kerrotaan vaikeuksista, joista nuoret 
miehet kärsivät pakollisen asevelvolli-
suuden takia SDF:n hallitsemassa Deir 
ez-Zorin maakunnassa. Haastatellut 
alueen asukkaat kertovat, että "nuoret 
miehet jäävät kotiin pidätyksen pelon 
takia, luopuvat päivittäisistä työsuori-
tuksista maksettavista palkoistaan ja 
viivästyttävät päivittäistavarakaupan 
ostoksia välttääkseen tarkastuspistei-
den ohi menemisen."

SDF muodostaa Koillis-Syyrian au-
tonomisen hallinnon viralliset asevoi-
mat. Se koostuu useista, pääosin etni-
sin perustein muodostetuista asejou-
koista, joista merkittävin on kurdien 
YPG. Itsehallintoalue tunnetaan myös 
kurdinkielisellä nimellä Rojava.

Myös Syyrian ihmisoikeusverkos-
to (SNHR) on kiinnittänyt huomio-
ta asevelvollisuuden toimeenpanoon 
alueella. SNHR:n mukaan SDF on 
vuoden 2021 alusta lähtien ottanut 
kiinni tai pidättänyt vähintään 61 
opettajaa, joista osan pakollisen ase-
velvollisuuden välttelyyn liittyvistä 
syistä. Järjestön mukaan Rojavassa on 
myös mielivaltaisesti irtisanottu lähes 
550 opettajaa työpaikaltaan näiden 
kieltäydyttyä asepalveluksesta. •
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Militarisoitu mellakkapoliisi tukah-
duttaa mielenosoituksia Kolumbiassa

Kolumbiassa virkavalta on vastannut 
väkivaltaisesti yhteiskunnallisten liik-
keiden käynnistämiin mielenosoituk-
siin. Mielenosoitukset alkoivat 28. 
huhtikuuta 2021 järjestetystä yleisla-
kosta, jolla vastustettiin hallituksen 
kaavailemaa verouudistusta ja epäon-
nistunutta covid-19-pandemian hoi-
toa. Mielenosoittajien kimpussa on 
ollut ennen kaikkea kyynelkaasulla, 
hernepussiammuksilla ja pampuilla 
varustautunut mellakkapoliisi, Escuad-
rón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Pai-
kalliset ihmisoikeusjärjestöt totesivat 
pelkästään aikavälillä 28.4.-3.5. 1181 
poliisiväkivaltatapausta, joista 26 johti 
mielenosoittajan kuolemaan.

War Resisters’ International järjesti 
yhdessä Kolumbian antimilitaristisen 

liikkeen (Movimiento antimilitarista 
de Colombia) maan tilanteesta webi-
naarisarjan 17.5.-22.5. Järjestöjen mu-
kaan ESMAD on erittäin militarisoitu 
poliisijärjestö, joka käyttää sotilastek-
nologiaa oppositiovoimien vaientami-
seen. 

Eri maiden antimilitaristit myös 
ovat kampanjoineet kolumbialaisten 
puolesta ja vedonneet maan lähetys-
töihin. Suomessa Aseistakieltäytyjä-
liitto ja Sadankomitea ovat jakaneet 
Kolumbian ihmisoikeustilanteesta tie-
toa verkossa ja kaduilla. Järjestöt luo-
vuttivat perjantaina 7.5. Kolumbian 
Suomen suurlähetystölle avoimen kir-
jeen, jossa tuomitaan poliisivoimien 
siviileihin kohdistama väkivalta. •

Pohjois-Korea laajentaa 
ydinaseohjelmaansa Yhdysvaltain 
Joe Bidenin presidenttikaudella
Kuluvan vuoden aikana Pohjois-Ko-
rean ydinaseohjelmasta sekä Yhdys-
valtain suhteista on uutisoitu varsin 
aktiivisesti. Yhdysvaltain entinen pre-
sidentti Donald Trump vieraili presi-
denttikautensa aikana kolmesti Poh-
jois-Koreassa, mutta Joe Bidenin aloit-
taessa kautensa maiden keskinäisten 
huipputapaamisten arvioitiin loppu-
van.

Pohjois-Korean yksinhallitsija Kim 
Jong-un kertoi tammikuussa maansa 
olevan valmis vuoropuheluun Yhdys-
valtain kanssa, mutta painotti, että 
Pohjois-Korean tulee pärjätäkseen 
laajentaa ydinaseohjelmaansa. Bide-
nin on vuorostaan arvioitu olevan 
valmis valtionjohtajien keskinäiseen 
tapaamiseen ainoastaan, mikäli Kim 
Jong-un suostuu ydinaseriisuntaan. 
Maaliskuussa kuitenkin uutisoitiin, 

että Yhdysvaltojen on kerrottu yrittä-
neen tavoittaa Pohjois-Korean hallin-
toa useiden viestintäkanavien kautta 
tuloksetta. Pohjois-Korea on sittem-
min kertonut sivuuttavansa Yhdysval-
tain yhteydenottopyrkimykset jatkos-
sakin.

Kyseisten ydinasevaltioiden moni-
mutkaisia kahdenvälisiä suhteita han-
kaloittaa myös valtioiden hallintojen 
keskinäinen sanaharkka. Joe Biden 
on kuvaillut Kim Jong-unia rikollisek-
si, kun taas Kim Jong-un on kertonut 
Yhdysvaltojen olevan Pohjois-Korean 
pahin vihollinen. Tämän lisäksi Kim 
Jong-unin sisko ja neuvonantaja Kim 
Yo-jong on uhkaavasti kritisoinut Yh-
dysvaltain ja Etelä-Korean yhteistä so-
taharjoitusta maaliskuussa painotta-
en, että Yhdysvaltojen “olisi parempi 
olla luomatta tilanteita, jotka saavat 

menettämään unet”, mikäli Yhdysval-
loissa halutaan nukkua rauhassa seu-
raavan neljän vuoden aikana.

On huomioitavaa, että Pohjois-Ko-
rea on lisännyt ohjuskokeita ja pyrki-
nyt laajentamaan ydinaseohjelmaansa 
juuri Joe Bidenin presidenttikauden 
aikana, vaikka esimerkiksi ballististen 
ohjusten tehtailu on kielletty Pohjois-
Korealta YK:n turvallisuusneuvoston 
päätoslauselman nojalla. Ydinaseoh-
jelmaa on tarkoitus laajentaa, sillä 
Kim Jong-unin mukaan Pohjois-Ko-
rean on kyettävä sotilaallisiin iskuihin 
15 000 kilometrin säteellä. Tämän on 
koettu olevan suora uhkaus Yhdysval-
toja kohtaan. Voidaan siis otaksua, 
että mahdolliset muutokset ydinase-
ohjelmassa tulevat vaikuttamaan hei-
kentävästi Pohjois-Korean ja Yhdysval-
tain välisiin suhteisiin. •
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Rakkaudesta ihmiskuntaan – 
War Resisters’ International 

100 vuotta 
Osa 1: Alku 

Suomen Antimilitaristisen liiton kokous vuonna 1923. Selinheimo oletettavasti 
alhaalla kolmas vasemmalta, Pekurinen oletettavasti alhaalla toinen oikealta. 

R A K K A U D E S TA  I H M I S K U N TA A N
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TÄNÄ VUONNA 100-VUOTISJUHLAANSA 
VIETTÄVÄLLÄ AKL:N KANSAINVÄLISELLÄ 
KATTOJÄRJESTÖLLÄ WAR RESISTERS' 
INTERNATIONALILLA (WRI )  ON P ITKÄ 
HISTORIA MYÖS SUHTEESSAAN 
SUOMALAISEEN RAUHANLI IKKEESEEN. 
K IRJOITUSSARJAN ENSIMMÄINEN OSA 
VALOTTAA WRI :N JA SEN SUOMEN 
OSASTOJEN ALKUTAIPALETTA JA 
AATEMAAILMAA.  ANTIMIL ITARIST ISSA 
3/2021 JULKAISTAVA SARJAN TOINEN 
OSA TULEE KÄSITTELEMÄÄN JÄRJESTÖÄ 
TOISESSA MAAILMANSODASSA.

Kansainvälinen sodanvastustajien yhteistyöjärjestö, War 
Resisters’ International, perustettiin Bilthovenissa Alan-
komaissa maaliskuussa 1921 britannialaisten, hollantilais-
ten, saksalaisten ja itävaltalaisten pasifistien toimesta. Jär-
jestön nimeksi valikoitui tuolloin Paco, joka tarkoittaa rau-
haa esperanton kielellä. Nimenvaihdos nykyiseen toteu-
tettiin vuonna 1923 samalla, kun järjestön toimisto muutti 
Lontooseen ja brittiläinen Herbert Runham Brown ryhtyi 
järjestön sihteeriksi. Hän jatkoi keskeisenä toimijana jär-
jestössä vuoteen 1949 aina kuolemaansa saakka.

Sen enempää varhainen rauhanliike kuin järjestäyty-
nyt työväenliikekään eivät onnistuneet estämään miljoo-
nia kuolonuhreja vaatinutta ensimmäistä maailmansotaa. 
Sodan jälkeen perustettiin voittajavaltioiden toimesta ase-
riisuntaa ja sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää aja-
va Kansainliitto. Tämä YK:n edeltäjä luotiin pitkälti rau-
hanliikkeen vuosikausien vaatimusten ansiosta, mutta 
sen kunnianhimon taso jäi monille pettymykseksi. Sodan 
uhka ei ollut poistunut Versailles’n rauhansopimuksen 
myötä, joka otettiin Saksassa vastaan katkerasti, eikä aika-
kautta leimanneiden suurten yhteiskunnallisten aatteiden 
kamppailuissa kaihdettu väkivallan käyttöä.

Monet WRI:n perustamiskokoukseen osallistuneista 
olivat viruneet sotavuodet vankiloissa kieltäydyttyään tart-
tumasta aseisiin. Samanlaisia antimilitaristeja oli tuhansia 
erillään maailman eri kolkissa. WRI:n tehtävänä nähtiin 
saattaa yhteen nämä henkilöt ja saada aikaan joukkoliike, 
joka kykenisi estämään uusien sotien syttymisen. Järjestön 
ensimmäisenä sihteerinä toimineen hollantilaisen Jo Mei-
jerin mukaan järjestö tulikin ennemmin löytää kuin luoda.

W R I  R A U H A N J Ä R J E S T Ö J E N  K A RTA L L A

WRI:n periaatejulistus luotiin jo sen perustamiskokoukses-
sa: ”Sota on rikos ihmiskuntaa vastaan. Sen tähden olem-
me päättäneet olla tukematta minkäänlaista sotaa, sekä 
toimia sodan syiden poistamiseksi kaikkialla.” WRI erottui 
monista perinteisistä rauhanjärjestöistä ehdottomalla pa-
sifismillaan, joka tuomitsi kaikki sodan muodot, mukaan 
lukien puolustussodan, sekä yhteiskunnalliseen muutok-
seen tähtäävillä tavoitteillaan ja vasemmistolaisella analyy-
sillään. WRI ei nähnyt kansainvälistä sääntöjärjestelmää 

yksistään riittävänä rauhan takeena, vaan se halusi puut-
tua myös vallitsevaan yhteiskuntajärjestykseen.

Vuonna 1925 päivitetyssä periaateohjelmassaan WRI 
toteaa, ettei johdonmukaisten pasifistien tule ottaa pel-
kästään vastustavaa kantaa suhteessa sotaan, vaan heidän 
tulee tunnistaa sotiin johtavat syyt ja toimia aktiivisesti nii-
den poistamiseksi. Keskeisinä syinä nähtiin vihan lietso-
minen eri ihmisryhmien välille etnisyyteen, uskontoon, 
yhteiskuntaluokkaan tai kansallisuuteen liittyen. “Meidän 
tulee omistautua yhteiskuntaluokkien ja ihmisiä erottavi-
en raja-aitojen poistamiseen sekä maailmanlaajuisen vel-
jeyden ja yhteistoiminnan luomiseen”.

WRI vastusti sotimista valtioiden puolesta. Se näki 
myös, että sotien ja asevelvollisuusjärjestelmien avulla eri 
maiden työläiset voitiin pakottaa puolustamaan vallitsevaa 
sortavaa järjestelmää. WRI ei kuitenkaan asettunut työvä-
enluokan sotilaallisen vallankumouksen puolelle vaan vas-
tusti yhtälailla vapaustaisteluiden aseistautuneita muotoja. 
Sen mukaan väkivaltaa käyttämällä työväestö ei koskaan 
saavuttaisi todellista vapautta.

Tavoitteiden toteuttamisen keinoiksi muodostui aseis-
takieltäytymisen tukeminen ja asevelvollisuuden vastusta-
minen. Lisäksi WRI ajoi täydellistä aseriisuntaa ja sodan 
laittomaksi julistamista. Toisaalta WRI näki roolinsa ole-
van koko ajan myös väkivallattoman vastarinnan tukemi-
nen niin vapaudellisissa kamppailuissa kuin sodan estämi-
seen pyrkivissä joukkoliikkeissä. Se ilmoitti vastustavansa 
imperialismia ja kapitalismia ja tukevansa sosiaalista val-
lankumousta sinänsä.

WRI erottui monista perinteisistä 
rauhanjärjestöistä ehdottomalla 
pasifismillaan, joka tuomitsi kaikki 
sodan muodot.

WRI:ssä toimi useita anarkismiin ja sosialismiin suun-
tautuneita henkilöitä ja ryhmiä, mutta myös erilaiset us-
konnolliset ja eettiset taustavaikuttimet olivat yleisiä. 
WRI:n historiikin kirjoittanut Devi Prasad kuvailee Run-
ham Brownin ideaaliyhteiskuntaa yhteneväiseksi anarko-
sosialistien kanssa. WRI:n edustamaa rauhanaatesuuntaa 
kutsutaan nykyään yleensä antimilitarismiksi.

L I I K E  K A S VA A  J A  T O I M I I

WRI korosti alusta asti rooliaan sekulaarina kansainvälise-
nä yhteistyöjärjestönä. Sen tarkoituksena ei ollut keskus-
johtoisesti määrittää tai ohjata jäsentensä toimintaa vaan 
tuoda samanmieliset toimijat yhteistyön äärelle. WRI:n 
periaatteena oli syrjimättömyys sukupuoleen, rotuun tai 
uskontoon liittyen. Varsinainen päätösvalta järjestössä oli 
kolmen vuoden välein järjestettävissä kansainvälisissä kon-
ferensseissa. Lisäksi WRI:llä oli valtuusto, joka kokoontui 
konferensseja useammin. Ensimmäisessä valtuustossa toimi 
feminismin uranuurtajia kuten saksalainen Helene Stöcker, 

R A K K A U D E S TA  I H M I S K U N TA A N
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ranskalainen Marianne Rauze ja itävaltalainen Olga Misař.
Järjestö kasvoi alkuvuosien aikana vauhdilla ahkeran 

kontaktiverkoston ja postituslistojen hyödyntämisen avul-
la. WRI ei halunnut olla leimallisesti eurooppalainen tai 
länsimainen järjestö. Kun perustamiskokouksessa oli kool-
la delegaatioita yksinomaan Euroopasta, vuonna 1923 jä-
senjärjestöjä oli jo 26:ssa eri maassa ja kirjeenvaihtoa käy-
tiin 15 eri kielellä. Järjestön useasti vuodessa ilmestyvää 
tiedotuslehteä julkaistiin viidellä kielellä. 1920- ja 1930-lu-
kujen aikana WRI:iin liittyi jäsenjärjestöjä Euroopan ulko-
puolelta Venäjältä, Intiasta, Hong Kongista, Japanista, Pa-
lestiinasta, Egyptistä, Etelä-Afrikasta, Australiasta, Uudes-
ta Seelannista, Kanadasta, Yhdysvalloista, Argentiinasta ja 
Uruguaysta. Vuonna 1937 jäseniä oli jo 68 eri maasta.

Asevelvollisuuden poistamisen vaatimus kuului alunpe-
rin Kansainliiton sääntöluonnokseen, mutta se jätettiin lo-
pullisten sopimusten ulkopuolelle. WRI organisoi vuonna 
1926 kansainvälisen asevelvollisuuden vastaisen manifes-
tin, jossa Kansainliittoa vaadittiin palauttamaan sääntöi-
hinsä sen alkuperäisen hengen mukaisesti vaatimus maa-
ilmanlaajuisesta asevelvollisuuden lakkauttamisesta. Mani-
festikampanja sai erittäin laajaa näkyvyyttä ympäri maail-
man. Sen allekirjoittajien joukossa oli ajan suuria mielipi-
devaikuttajia kuten Rabindranath Tagore, Henry Barbus-
se, Romain Rollande, Anna Kéthly, H. G. Wells, George 
Lansbury, Bertrand Russell ja Albert Einstein sekä useita 
järjestöjä ja puolueita. Suomesta manifestin allekirjoittivat 
Selma Anttila ja Maikki Friberg.

Manifestin ja muiden vaikutuskampanjoiden ansiosta 
valtioihin kohdistui paineita aseistakieltäytymisen huomioi-
miseksi lainsäädännöissä. Asevelvollisuudesta luopumisen 
sijaan tämä kuitenkin pyrittiin tekemään usein työrangais-
tusten tai tarkasti rajatun vaihtoehtopalveluksen muodossa. 
Jonkinlainen siviilipalvelus oli jo manifestin aikaan käytössä 
Skandinavian maissa, Alankomaissa ja Neuvostoliitossa. Sivii-
lipalveluskehitys ei tyydyttänyt WRI:ia, joka näki sen osana 

asevelvollisuutta. WRI katsoi sodanvastustamiseen kuuluvan 
suoran aseistakieltäytymisen lisäksi myös kaikesta sotaa epä-
suoraan hyödyttävästä toiminnasta kieltäytymisen. Kysymys 
siviilipalveluksesta kuitenkin jakoi jäsenistöä ja esimerkiksi 
tšekkoslovakialainen jäsenjärjestö asettui tukemaan paikal-
lisesti siviilipalvelusta katsoessaan sen olevan käytännöllinen 
välietappi sodatonta maailmaa tavoiteltaessa. Samantapai-
nen kehityskulku nähtiin myös Suomessa 1930-luvun alussa.

WRI tuki Intian itsenäisyysliikettä ja piti yhteyttä sen 
johtajaksi henkilöityneen Mahatma Gandhin kanssa. Hä-
nen viitoittamansa väkivallattomaan vastarintaan perus-
tunut kamppailu nähtiin osaltaan tiekarttana kohti tavoi-
teltua tulevaisuuden ihanneyhteiskuntaa. WRI osallistui 
myös maailmansotien välisenä aikana toimineen kansain-
välisen imperialismin vastaisen liiton toimintaan, jossa se 
pyrki vaikuttamaan väkivallattomuuden suosion kasvatta-
miseksi kolonialismin vastaisessa taistelussa. 1920 ja -30-lu-
kujen taitteessa WRI organisoi useita tukikampanjoita 
vangituille aseistakieltäytyjille, järjesti koulutustoimintaa 
ja teki laajasti yhteistyötä eri yhteiskunnallisten liikkeiden 
kanssa. Se totesi saavuttaneensa merkittävää suosiota ns. 
älymystön parissa, mutta näki todellisena haasteenaan laa-
jan suosion saavuttamisen työväestön keskuudessa.

S O D A N VA S T U S TA J AT  S U O M E S S A

Alunperin kristillisestä etiikasta ja valistuksen arvopohjasta 
ponnistanut Suomen Rauhanliitto oli perustettu ensimmäi-
sen kerran jo vuonna 1907, mutta sen toiminta kiellettiin 
maailmansodan aikana, joka oli rytissyt Suomessa sisällis-
sodan muodossa. Vuonna 1920 tapahtuneen uudelleenpe-
rustamisensa jälkeen Rauhanliitto suuntasi toimintaansa 
erityisesti Kansainliiton tavoitteiden tukemiseen. Järjestön 
varovainen suhtautumistapa päivänpolitiikkaan, joka näkyi 
esimerkiksi sen kritiikittömyytenä suojeluskuntia kohtaan, ei 
kuitenkaan riittänyt kaikille rauhanaatteen ajajille.

WRI:n valtuusto Bilthovenissa heinäkuussa 1938. 
Takarivissä kolmas oikealta on pääsihteeri Herbert Runham 
Brown. Alarivissä keskellä puheenjohtaja George Lansbury
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Vuonna 1922 joukko pasifisteja perusti Suomen ehdot-
tomat rauhanystävät -järjestön ja vuonna 1923 syntyi Suo-
men Antimilitaristinen liitto. Molemmat olivat aatteiltaan 
keskeisesti yhteneväisiä War Resisters’ Internationalin kans-
sa ja ne liittyivätkin sen jäsenjärjestöiksi. Antimilitaristinen 
liitto ilmoitti vastustavansa kaikkea nationalismia, kapitalis-
mia ja imperialismia, jotka se näki militarismin tärkeimpi-
nä liittolaisina. Liiton ensisijaisena tavoitteena oli poistaa 
asevelvollisuus. Se vaati myös aseellisten luokkajärjestöjen 
lakkauttamista, kuolemantuomion poistamista ja sotilasme-
nojen vähentämistä. 1920-luvun alkupuolella jäsenjärjestöt 
sulautuivat yhteen Antimilitaristisen liiton alle. Nimi muut-
tui vuonna 1930 Sodanvastustajain liitoksi.

Suomen Antimilitaristisen liiton uupumaton keskus-
henkilö oli helsinkiläinen Aarne Selinheimo. Hänen su-
kutaustansa oli aristokraattinen, mutta hän hylkäsi luok-
ka-asemansa. Selinheimo oli osallistunut sisällissotaan pu-
naisten puolella, mutta sodan jälkeen hänestä oli tullut 
vakaumuksellinen ja ehdoton pasifisti. Hän määritteli it-
sensä myös anarkistiksi ja syndikalistiksi. Selinheimo pai-
noi kotonaan Sodanvastustaja- ja Aseet pois -lehtiä sekä 
muita painotuotteita, joita sitten myi ja levitti kaduilla. An-
timilitaristinen liitto pyrki lähentämään työväenliikettä ja 
rauhanaktivismia esimerkiksi pitämällä yleisötapahtumia 
Helsingin työväentalolla. Ponnisteluista huolimatta liitto 
ei saanut suurta suosiota työväenliikkeessä. Vuonna 1929 
sen jäsenistöön kuului kaksi sosialidemokraattisen puolu-
een kansanedustajaa ja kaikkineen noin 100 henkilöä.

Selinheimon henkilökohtainen panos Antimilitaristi-
sessa liitossa oli suuri, mutta yksin hän ei aktivismia teh-
nyt. Esimerkiksi liiton lehden toimitus- ja avustajakuntaan 
kuului noin 15 henkilöä. Eräs keskeinen aktiivi oli Helsin-
kiin vuonna 1927 muuttanut parikymppinen juvalainen 
kuljetustyöläinen Arndt Pekurinen. Pekurinen oli vältellyt 
itsenäisesti asevelvollisuuttaan ja tapasi toden teolla mui-
ta rauhanaktivisteja oletettavasti vasta Helsinkiin muutet-
tuaan ja osallistuttuaan Rauhanliiton ja Antimilitaristisen 
liiton tapahtumiin. Pekurinen omaksui antimilitaristisen 
ajattelun. Kun valtaosa aseistakieltäytyjistä perusti vakau-
muksensa uskonnolliseen vakaumukseen, kieltäytyi hän 
aseista nimenomaan yhteiskunnallis-eettisistä syistä.

K A N S A I N VÄ L I N E N  T U K I K A M PA N J A  S I I V I T T I 
S I V I I L I PA LV E L U S L A K I A

Pekurinen nousi Antimilitaristisen liiton puheenjohta-
jaksi vuonna 1929. Julkisen roolin ottaminen oli harkit-
tu teko, joka herätti sekä yleisesikunnan että Antimilita-
ristista liittoa vakoilleen etsivän keskuspoliisin huomion. 
Pekurinen pidätettiinkin loppuvuodesta 1929 ja kiidätet-
tiin Helsingin kutsuntatoimistoon kuulusteltavaksi, jonka 
jälkeen hänet määrättiin aloittamaan asepalveluksensa. 
Tästä alkoi kamppailu, jonka aikana Pekurista vietiin van-
kilasta vankilaan. Hän ilmoitti johdonmukaisesti kieltäyty-
vänsä asepalveluksesta ja kaikesta armeijaa hyödyttävästä 
työstä. Hän istui vankilassa vuoden 1932 alkuun ollen van-
gittuna yhteensä noin 26 kuukautta. Vankeusaikaan kuu-
lui myös nälkälakko. Lisäksi hän joutui vankeutensa aika-
na Lapuan liikkeen äärioikeistolaisen terrorismin uhriksi 

julkisen antimilitaristisen toimintansa takia.
Selinheimo teki koko Pekurisen vankeuden ajan taus-

talla jatkuvaa vaikuttamistyötä hänen vapauttamisensa ja 
aseistakieltäytymisoikeuden tunnustamisen puolesta. An-
timilitaristinen liitto välitti tietoa WRI:lle, joka puolestaan 
organisoi vetoomuksia hänen vapauttamisekseen. Vasta-
lauseita virtasi suomeen 11:stä eri maasta. Vaikutusvaltai-
sin niistä oli puolustusministeri Juho Niukkaselle osoitet-
tu julkinen kirjelmä Pekurisen vapauttamiseksi, jonka al-
lekirjoittajien joukossa oli mm. Albert Einstein ja jota käsi-
teltiin laajasti lehdistössä. Vastaavaa kampanjaa käytiin sa-
maan aikaan vankeusrangaistustaan kärsineen aseistakiel-
täytyjä Tauno Tapanaisen vapauttamiseksi, ja huomiota sai 
myös sotilastaustaisen Karl Nickulin reservinkieltäytymi-
nen. Myös Rauhanliitto kampanjoi aseistakieltäytymisoi-
keuden puolesta. Yhdessä kaikki nämä toimet johtivat lo-
pulta siviilipalveluslain säätämiseen vuonna 1931. Uudes-
sa laissa tunnustettiin aseistakieltäytymisoikeus myös ei-
uskonnollisen vakaumuksen takia ja siinä mahdollistettiin 
vaihtoehtopalvelus armeijan ulkopuolisesssa laitoksessa.

Uskonnollisista syistä kieltäytynyt Tapanainen kieltäytyi 
myös mahdolliseksi tulleen siviilipalveluksen suorittami-
sesta ollen vangittuna lopulta yli neljä vuotta. Vaikka sivii-
lipalvelus oli osa asevelvollisuutta, voi sen säätämiseen joh-
taneen kampanjan nähdä menestyksenä Suomen oloissa. 
Onnistuminen myös osoitti kansainvälisen antimilitaris-
tisen liikkeen yhteisvoiman. Vastaava myönteinen tapaus 
saatiin samoihin aikoihin ainakin Puolasta ja myöhemmin 
1930-luvulla myös useista muista maista. Suomen osasto lä-
hetti ahkerasti WRI:n organisoimia vetoomuksia eri puolil-
le maailmaa vangittujen aseistakieltäytyjien vapauttamiseksi.

Suomen Antimilitaristinen liitto myös osallistui WRI:n 
tapahtumiin. Selinheimo osallistui ainakin vuonna 1937 
Kööpenhaminassa järjestettyyn viidenteen WRI:n konfe-
renssiin. Selinheimon kerrotaan ylipäätään matkustaneen 
laajasti kansainvälisiin rauhantapahtumiin, joissa hän to-
dennäköisesti tapasi useita jäsenjärjestöjen aktiiveja. Pe-
kurisen ja Tapanaisen rangaistusten aikaan hän matkusti 
Lontooseen ja keräsi 60 parlamentin alahuoneen jäsenen 
allekirjoitukset heidän vapauttamistaan vaatineeseen ve-
toomukseen. Tähän tarvittiin paikallisten aktivistien myö-
tävaikutusta. Selinheimo hoiti pääasiallisesti yhteydenpi-
toa WRI:n ja sen Suomen osaston välillä. Myös Pekurisen 
oli tarkoitus osallistua Sveitsiin rauhanleirille ennen van-
keuskierrettään, mutta hänen suorittamaton asevelvolli-
suutensa esti matkustusasiakirjojen myöntämisen. •
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Kansallisvaltion ja 
kollektiivisen turvallisuuden 
epäonnistuminen Ukrainassa 
osoittavat tarpeen uudelle 
rauhansuunnitelmalle
(Transkriptio esitelmästä Kansainvälisen Rauhantoimiston 
webinaarissa 5.5.2021)

Keskeisin tavoitteeni on saada teidät katsomaan kriisissä 
pelkän Ukrainan sijaan suurempaa kuvaa kriisin taustalla. 
Ukrainan sota alkoi suurvaltojen intressien myötä. Kysees-
sä on sota status quon puolesta, sota kylmän sodan kaltaisen 
maailmantilan puolesta.

Yhdysvallat ja Venäjä kohtelevat Ukrainaa ja Euroopan 
unionia shakkilautana usuttaen paikallisia toimijoita pik-
kumaisiin keskinäisiin kamppailuihin, osoittaen epäluot-
tamusta ja halveksuntaa kaikkia riippumattomia ja rau-
haarakastavia ääniä ja pyrkimyksiä kohtaan.

Näemme monitasoisen hybridikonfliktin, jossa jokai-
nen osapuoli kertoo maailmalle vähemmän kuin puolito-
tuuden. Monet voimakkaat sidosryhmät pysyttelevät pii-
lossa yleisen tietämättömyyden ja kuurouttavan propagan-
dan turvin – esimerkiksi ne, jotka ovat sotkeutuneet asei-
den tuotantoon ja fossiilisten polttoaineiden kauppaan.

Kun keskustelemme poliittisesti vaarallisesta tilanteesta 
Ukrainassa ja maailmassa tällä hetkellä, meidän tulisi tu-
keutua faktoihin eikä pelkoihin.

Tällä hetkellä Itä-Ukrainassa käynnissä olevassa aseel-
lisessa konfliktissa NATO:n tukemien hallituksen jouk-
kojen ja Venäjän tukemien separatistien välillä tulitauon 
loukkaukset ovat yleistyneet. Tästä huolimatta Etyjin tark-
kailijoiden monitorointimission mukaan tammikuun ja 
maaliskuun välisenä aikana tapahtui vuonna 2020 yli 60 
000 tulitauon loukkausta, kun taas vuonna 2021 samalla 
aikavälillä tulitauon loukkauksia tapahtui alle 9 000.

Väkivaltaisuuksien suhteellinen vähentyminen on seu-
rausta toimenpiteistä tulitaukosopimuksen vahvistamisek-
si viime vuoden kesällä. Kyseessä oli eurooppalaisen dip-
lomatian poikkeuksellinen saavutus vastoin kaikkia odo-
tuksia: huolimatta siitä, että Minskin rauhansopimuksia 
hyödyntävät sodan puolustelijat, ja huolimatta siitä, että 

Ukraina kieltäytyy neuvottelemasta Donbassin separatistis-
ten tasavaltojen kanssa vastoin Venäjän vaatimuksia.

Elokuun ja marraskuun välisenä aikana vuonna 2020 
tulitauon rikkomuksia tapahtui vähemmän kuin tuhat 
kuukaudessa. Nyt näemme kuinka konflikti kiihtyy jälleen 
kansainvälisen median mukaan ja saamme kuulla Venäjän 
agressioista, suurvaltojen välisestä kamppailusta ja ydinso-
dan uhasta. Vastineena Venäjä syyttää länsimaita fasistisen 
vallankaappauksen organisoimisesta entistä Venäjälle lo-
jaalia Ukrainan hallintoa vastaan.

Ja niinpä tässä me olemme jälleen, keskustelemassa Ve-
näjän vaarallisista ratkaisuista, Ukrainan ja NATO:n sota-
voimista, sotapropagandasta, molemminpuolisista uhkai-
luista ja rauhoittavista lupauksista pidättäytyä täysimittai-
sesta sodasta.

Kaikki tämä on uhkaavaa, mutta emme saa menettää 
järkeämme sen edessä.

Kun luen sodanvastaisista julkaisuista, että puolet Uk-
rainan budjetista käytetään aseisiin, tai kun näen kuvan 
saksalaisesta kenraaliluutnantti Reinhard Gehlenistä vir-
heellisesti esiteltynä Stepan Banderana natsiuniformussa 
– tällaiset väitteet ovat tosiasioiden vastaisia ja horjuttavat 
luottamusta rakentavaan, asioihin huolellisesti perehty-
neeseen kansainväliseen rauhanliikkeeseen. Totuuden et-
simisen pitäisi olla pasifistien ensimmäinen ja tärkein vas-
taus sodanlietsojien äänekkäisiin valheisiin. Emme saa an-
taa totuuden joutua sodan uhriksi, tai mikä vielä pahem-
paa, aseeksi sodan tarkoituksiin.

Tiedämme kivuliaita totuuksia Ukrainasta. Uusnatsit 
marssivat kaduillamme soihtujen kanssa, kuten he viimek-
si marssivat häpeällisessä Galitsian divisioonan Waffen-SS 
-sotarikollisten muistotapahtumassa Kiovassa 28.4.2021.

Tammikuussa fasistinen väkijoukko hyökkäsi aseis-
takieltäytyjä ja pasifisti Ruslan Kotsaban sekä hänen äi-
tinsä ja lakiasiantuntijansa kimppuun lähellä Kolomyi-
an kaupungin oikeuslaitosta Ivano-Frankivskin alueella. 
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Kyseisessä oikeusistuimessa jatkuu kansainvälisestikin tuo-
mittu oikeudenkäynti koskien Kotsaban videoblogia, jos-
sa hän kritisoi armeijan liikekannallepanoa sotilaalliseen 
konfliktiin Itä-Ukrainassa. Syyttäjä kutsuu Kotsabaa pet-
turiksi ja vaatii tälle 13 vuoden vankeusrangaistusta sekä 
omaisuuden takavarikointia. Hänen kimppuunsa käyneitä 
uusnatseja ei ole pidätetty.

Tiedämme, että presidentti Zelensky muutti politiik-
kaansa rauhanrakentamisesta sodanlietsomisen ja liike-
kannallepanon suuntaan uusnatsien painostuksen myö-
tä. Painostamisen tapoina toimivat katumellakat jokaisen 
rauhanomaisen eleen jälkeen ja vihapuhe sen jälkeen 
kun No to Capitulation (suom. ‘ei antautumiselle’) -protestiliike 
muutti Saksan presidentin ehdottaman Steinmeierin rauhanpro-
sessimallin kirosanaksi.

Uusnatsit vihaavat sanaa “rauha”. Laittomat nationalis-
tiset aseistetut ryhmät rintamalla kieltäytyivät presidentti 
Zelenskyn vaatimuksesta keskeyttää ampuminen. Hän ei 
uskalla saattaa heitä vastuuseen. Zelensky valitsi heidän 
puolensa!

Ukrainan sotilasmenot ovat tosiaankin nousussa. Hal-
lituksemme aikoo ostaa Yhdysvalloilta partioveneitä 600 
miljoonaan dollarin edestä, mikä vertautuu Ukrainan val-
tion kaikkiin kulttuurimenoihin tai puolitoistakertaiseen 
Odessan kaupungin budjettiin.

NATO tukee suunnitelmia rakentaa kaksi merivoimien 
tukikohtaa Mustanmeren alueelle. Yhdysvaltain kongres-
si hyväksyi 300 miljoonan vuosittaisen sotilaallisen tuen 
Ukrainalle ja tiedämme, että Raytheon ja muut kuole-
mankauppiaat ovat kiinnostuneita 
hyötymään sodasta kotimaassamme. 
Älkääkä unohtako Venäjän sotilaallis-
teollista kompleksia. Reiner Braun on 
oikeassa, kun hän kertoo Venäjän so-
tilaallisista menettelytavoista artikke-
lissaan. Ja vaikka Venäjän talous ja ar-
meija ovat moninkertaisesti heikom-
mat verrattuna Yhdysvaltoihin, mei-
dän tulee muistaa, että Putin hallin-
noi voimakasta varjotaloutta ja salaista 
sotilaallista infrastruktuuria, joka on 
valmiina edistämään imperialistista 
agendaa, joka pitää Ukrainaa Venäjän 
siirtomaana.

Meidän köyhässä todellisuudes-
samme sodan hinta maksetaan enem-
män lihassa ja veressä kuin rahassa.

Asevelvollisuus, joka Ukrainas-
sa ja Venäjällä syrjii syvällisesti jo-
kaisen ihmisen oikeutta kieltäytyä 
sotilaallisesta palveluksesta, on 

neuvostomilitarismin barbaarinen perintö ja melko sa-
manlainen kuin Kolmannen valtakunnan vastinkappa-
leensa. Tietenkin asevelvollisuus ruokkii sotaa. Mutta kan-
sainvälinen laki, joka vaatii rauhaa, hyväksyy myös asevel-
vollisuuden ja sallii niin kutsutun oikeutetun sodan.

Niinpä meillä on kolme epäilyttävää versiota rauhasta: 

• Sapeleja kalisteleva Pax Americana tai länsimaiden kollek-
tiivinen turvallisuus, jossa ostetaan aseita Yhdysvalloilta, 
luotetaan NATO:on ja yhteismarkkinoihin.

• Sapeleja kalisteleva venäläinen rauha, kunnianhimo joh-
taa kulkua kohti autoritaarista traditionaalista Neuvosto-
liiton jälkeistä taivasta, säilyttäen taloudellinen, kulttuuri-
nen ja geopoliittinen hegemonia Euraasiassa.

• Sapeleja kalisteleva ukrainalainen rauha, joka pyytää jät-
tämään meidät rauhaan kun rakennamme amerikkalai-
sella rahalla ylpeää etnonationalistista kansallisvaltiotam-
me ja suljemme kaikkien kriittisten äänten suut apunam-
me uusnatsit, joiden vanhemmat ja sankarit olivat Gesta-
pon agentit, SS sekä SD, ja jotka CIA myöhemmin poimi 
kyytiinsä.

En kuitenkaan ajattele, että Ukraina olisi epäonnis-
tunut valtio, ainakaan sen enempää kuin muutkaan val-
tiot. Melkein kaikki kansallisvaltiot ovat nykyään sodan 
ja laillistetun ryöväyksen koneita: ne harjoittavat vihan 
propagandaa, rakenteellista väkivaltaa ja verotusta, jolla 

Yurii Sheliazhenko
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rahoitetaan sairaalloisen korkeita sotilasmenoja. Kansal-
lisvaltiot ovat kyvyttömiä ja rehellisesti sanoen haluttomia 
puuttumaan väkivaltaisten korporaatioiden pyrkimyksiin 
hajottaa ja hallita maailmassa. Lisäksi uusimperialistiset 
suurvallat ja kansallisvaltiot peittelevät sopivasti yksityis-
ten sotayritysten toimia, väittäen petollisesti populistisissa 
kampanjoissa äärimmäistä ahneutta rauhanpyrkimyksiksi. 
Pienemmät kansallisvaltiot yleensä seuraavat suurvaltoja, 
aivan kuin remorakalat roikkuvat haiden mukana.

Totuuden etsimisen pitäisi olla 
pasifistien ensimmäinen ja 
tärkein vastaus sodanlietsojien 
äänekkäisiin valheisiin.

Meidän pitäisi ymmärtää, että kansallisvaltion ja kollek-
tiivisen turvallisuuden ummehtuneet käsitteet ovat mo-
raalisesti kestämättömiä. Jokainen valtio, jolla on armeija, 
asevelvollisuus ja ydinaseita, on moraalisesti epäonnistu-
nut valtio. Kaikki kansallisvaltiot ja kansainväliset organi-
saatiot, jotka ruokkivat kuolemankauppiaita ja sotilaallisia 
yrityksiä, osoittavat moraalisesti rappeutuneiksi ideaalit 
rauhasta kansallisvaltiossa ja rauhasta kollektiivisen tur-
vallisuuden kautta. Sota Ukrainassa kuvastaa suurvaltojen 
status quo -politiikan epäonnistumista: Venäjän epäonnis-
tumista Euraasian hegemonisen hallitsemisen projektissa, 
ja Yhdysvaltojen epäonnistumista pyrkimyksissään globaa-
liin hegemoniaan. Se on kertomus verenvuodatuksesta 
hyötyvän länsimaisen sotilaallisen liittouman vallasta maa-
ilmassa.

Tiedämme, että meillä on vaihtoehtoja, mutta otam-
meko niitä vakavasti? Muistakaa Bart de Ligtin Suunni-
telma kampanjasta kaikkia sotia ja kaikkea sotaan valmistau-
tumista vastaan. Muistakaa kantilainen projekti ikuisesta 
rauhasta, joka perustuu henkilökohtaiseen autonomiaan, 
unversaaliin moraaliseen päättelyyn ja maailmankansa-
laisuuteen. Nämä rauhansuunnitelmat ovat lähtökohta. 
Tarvitsemme uuden rauhansuunnitelman, jossa väkival-
lattomuus perustuu rauhaan mielessämme. Tarvitsemme 
rauhantiedettä ja -teknologiaa, rauhankulttuuria, rauhan-
politiikkaa ja rauhantaloutta. Tarvitsemme murroksellisia 
innovaatioita muuttaaksemme status quon, sotatilan, jat-
kuvan valtakamppailun ja lopettaaksemme kaikkien so-
dan kaikkia vastaan, jota virheellisesti kutsutaan oikeute-
tuksi sodaksi. Tarvitsemme rauhankansoja agressiivisten 
valtioiden sijaan ja rauhan lähteitä sodan lietsomien veris-
ten markkinoiden sijaan. Yksikään supervalta, kansallisval-
tio tai sotilaallinen liitto ei voi tuoda rauhaa maan päälle. 
Vain universaali vapaiden mielten liike, joka on aktiivinen 
ja rauhaarakastava, voi onnistua järjestämään universaalin 
rauhan. Tarvitsemme realistisen suunnitelman rakentaak-
semme universaalin rauhan väkivallattomin keinoin, vas-
tauksena ihmiskuntaa myrkyttäville sotastrategioille.

Siksi sen sijaan, että tuntisimme pelkoa ja hämmennys-
tä suurvaltojen kamppailujen edessä, ajatelkaamme ja kes-
kustelkaamme yhdessä nykyaikaisesta strategiasta pysyvän 
rauhan saavuttamiseksi. •

Yurii Sheliazhenko, OTM
Ukrainan pasifistisen liikkeen pääsihteeri
(War Resisters' Internationalin jäsenjärjestö)
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J U G O S L AV I A N  H A J O A M I S S O T I E N 
A L K A M I S E S TA  O N  K U L U N U T 
TÄ N Ä  K E VÄ Ä N Ä  3 0  V U O T TA . 
S O D A N  A L K A M I N E N  O L I 
U S E I D E N  T E K I J Ö I D E N 
S U M M A  A I N A  J U G O S L AV I A N 
TA L O U S VA I K E U K S I S TA 
VA LTAT Y H J I Ö Ö N  J A  T U H O I S A N 
N AT I O N A L I S M I N  L E V I Ä M I S E E N . 
S I LT I  S O TA  E I  O L L U T  L A I N K A A N 
VÄ I S TÄ M ÄT Ö N  S E U R A U S 
O N G E L M I S TA .  H A R VA  U S K O I 
V I E L Ä  V U O T TA  E N N E N  S O D A N 
S Y T T Y M I S TÄ ,  E T TÄ  J U G O S L AV I A 
V O I S I  T O D E L L A  H A J O TA .

Jugoslavian hajoamissodat olivat monelle eurooppalaisel-
le järkyttävä konflikti, koska tämä oli ensimmäinen ker-
ta sitten toisen maailmansodan kun Euroopassa sodittiin. 
Monesti alueen monimutkainen historia kuitataan nimit-
tämällä Balkanin aluetta ruutitynnyriksi, jossa jo vuosisato-
ja sotineet kansat jälleen kääntyivät toisiaan vastaan.

1980-luvulla Jugoslavian osavaltiot alkoivat eriytyä toi-
sistaan, mutta nuoremmassa ikäluokassa yhtenäinen ju-
goslavialainen identiteetti onnistui vahvistumaan. Usein 
jugoslaavien parissa erottavana tekijänä oli vain uskonto, 

jolla ei sekulaarin nuorison parissa ollut mitään merkitys-
tä. Monet nuoret olivat järkyttyneitä sodan syttymisestä ja 
ryhtyivät aktiivisesti vastustamaan sotaa.

Vuonna 1991 Jugoslavian hajoaminen vaikutti väistä-
mättömältä ja yhä selvemmin serbinationalistien agen-
daa puolustava Jugoslavian armeija pyrki opportunistisen 
presidentti Slobodan Miloševićin johtamana luomaan so-
tatoimin Suur-Serbian vanhan liittovaltion raunioille. Tä-
män seurauksena syntyi useita kansalaisjärjestöjä, jotka 
vastustivat liikekannallepanoa ja nationalistista ilmapiiriä. 
Vaikka sotapropaganda oli voimakasta erityisesti Serbias-
sa, monet nousivat vastustamaan sotaa silläkin uhalla, että 
he saivat julkisessa keskustelussa fasistin ja epäisänmaalli-
sen henkilön leiman.

K A N S A L A I S J Ä R J E S T Ö T  S O D A N 
VA S T U S TA J I N A

Sodanvastaisen opposition äänitorvena toimi Serbiassa 
B92-kaapelikanava, jonka studio oli salaisessa paikassa ja 
jolla oli varsin paljon vaikutusvaltaa etenkin kaupunki-
nuorison parissa. Monet rock-yhtyeet vastustivat sotaa ja 
muusikot järjestivät suuria sodanvastaisia yhteiskonsert-
teja. Erityisen suuria mielenosoitukset olivat Belgradissa 
1991–92, kun Sarajevon piiritys käynnistyi.

Unkarilais-amerikkalainen filantrooppi George Soros 
rahoitti miljoonilla dollareilla serbialaista kansalaisyhteis-
kuntaa, pakolaisapua sekä useita rauhanprojekteja. Kansa-
laisjärjestöaktiivit leimattiin ”sorosilaisiksi”, vaikka monet 
kansalaisjärjestöt olivat ruohonjuuritason aloitteita.

Serbian 
kansalaisyhteiskunta 
sodan vastustajana  
— 30 vuotta Jugoslavian 

hajoamissotien alkamisesta
T E K S T I :  J A N I  K O R H O N E N  K U V A :  P H I L I P  S A P I R S T E I N
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Mielenkiintoisimpiin sellaisiin kuului Pohjois-Serbian 
monietnisessä Vojvodinan maakunnassa 1992 luotu ns. 
Zitzerin hengellinen tasavalta, joka lähti liikkeelle kah-
densadan Trešnjevacin kylässä asuvan, pääosin unkarilai-
sen miehen vastustaessa liikekannallepanoaan. Kylän nai-
set perustivat ”tasavallan” kylässä sijaitsevaan Zitzer Club 
-kahvilaan. Kylä sai paljon kansainvälistäkin huomiota 
tankkien piirittäessä sitä, kyläläisten itsepintaisesti kieltäy-
tyen luovuttamaan värvättäviä miehiä. Lopulta kuitenkin 
kahdeksan kuukautta myöhemmin miehet värvättiin pa-
kolla sotajoukkoihin.

Vastaava kansalaisjärjestö on Žene u crnom (Naiset mus-
tissa), joka perustettiin osana kansainvälistä, samannimis-
tä liikettä. Se ryhtyi vastustamaan sodanlietsontaa tuoden 
esiin feministisen vaihtoehdon patriarkaaliselle ja milita-
ristiselle politiikalle. Järjestön aktiivit organisoivat viikoit-
taisia hiljaisia protesteja Belgradissa.

Vuonna 1995 Bosnian sota loppui Daytonin rauhanso-
pimukseen, mutta sodat piinasivat Serbiaa ja Balkania vie-
lä vuosikymmenen lopulla käydyn Kosovon sodan (1998-
99) muodossa. Sodan aikana NATO pommitti maata in-
tensiivisesti, mikä osaltaan pakotti Serbian kompromis-
siin, mutta kiihdytti etnisiä puhdistuksia Kosovossa. Žene 
u crnom vetosi NATO:on pommitusten lopettamiseksi. Sa-
malla pommitusten aikana valtio hyökkäsi voimakkaasti 
kansalaisyhteiskuntaa vastaan.

S O TA I S A N  V U O S I K Y M M E N E N  J Ä L K E E N

Sotaa vastustettiin sinnikkäästi koko 90-luvun ajan ja lo-
pulta yleinen tyytymättömyys kanavoitui vuonna 2000 Ot-
por-oppositioliikkeeseen, joka onnistui kaatamaan presi-
dentti Miloševićin. Otpor itse harjoitti väkivallattomuutta 
mielenosoituksissaan ja onnistui tehokkaasti suunnitellul-
la väkivallattomalla kampanjallaan saamaan aikaan muu-
toksen.

Sodan jälkeen rauhanjärjestöt Serbiassa ja naapuri-
maissa ovat keskittyneet sodan muistopäivien vaalimiseen, 
sodan tapahtumien dokumentointiin ja sotarikollisten 
tuomitsemiseen. Etenkin Serbiassa ne ovat yhä kansallis-
mielisten ryhmittymien verbaalisten hyökkäysten kohtee-
na. Samaan aikaan Serbian presidentti Aleksandar Vučić, 
joka oli 90-luvun pommitusten aikana ministeri nationa-
listisessa hallituksessa, tuo avoimesti esiin kansallismielistä 
retoriikkaa ja viittauksia sotaan. Serbiassa suunnitellaan-
kin pakollisen asepalveluksen palauttamista. Kansalaisjär-
jestöjen rooli rauhan rakentajina ja kollektiivisen muistin 
ylläpitäjänä on jälleen korostumassa. •

Belgrad, Naton pommittama ministeriörakennus  
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Maailman sotilasme-
not kasvoivat myös 
pandemian aikana 

T E K S T I :  M AT I A S  U U S I S I LTA  K U V A :  U N T O  V E S A ,  K A S P E R  K O T I S A A R I 

T U K H O L M A N  K A N S A I N VÄ L I S E N 
R A U H A N T U T K I M U S I N S T I T U U T I N 
T U O R E E N  R A P O R T I N  M U K A A N 
A S E VA R U S T E L U U N  K ÄY T E T Y N 
R A H A N  M Ä Ä R Ä  O N  K A S VA N U T 
M Y Ö S  K O R O N A PA N D E M I A N 
A I K A N A .  S A M A L L A  K U N 
K O R O N A  O N  K U R I T TA N U T 
N I I N  VA LT I O N TA L O U K S I A  K U I N 
Y K S I L Ö I D E N K I N  T O I M E E N T U L O A , 
A S E VA R U S T E L U U N  K ÄY T E T Y T 
R A H AT  O VAT  PA N D E M I A N K I N 
K E S K E L L Ä  VA I N  K A S VA N E E T.

Miksi sotilasmenot nousevat vaikka kaikesta muusta lei-
kattaisiin? Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen emeri-
tustutkija Unto Vesa kirjoittaa Into-kustannuksen pian jul-
kaistavassa Raportti uusien hävittäjien hankinnasta -teoksessa 
maailman asevarustelun trendeistä, sekä näiden kytköksis-
tä Suomen tuleviin hävittäjähankintoihin. Tässä haastatte-
lussa hän avaa näkemyksiään näistä asioista.

”Jos tarkastellaan sotilasmenojen kehitystä koko toisen 
maailmansodan jälkeiseltä ajalta, niin siinä on aina ollut 
tasaisemman ja kiihkeämmän varustautumisen kausia.”, 
muistuttaa Vesa.

”Kehitys näytti lupaavalta oikeastaan 80-luvun puolivä-
listä viime vuosituhannen lopulle asti, kun sotilasmenojen 
suhteellinen osuus maailman yhteisestä tulosta supistui, 

mutta kääntyi huonompaan suuntaan uuden vuosituhan-
nen alusta. Valitettavasti näyttää siltä, ettei maailmanlaa-
juinen pandemiakaan eikä ilmastonmuutos ole ainakaan 
lyhyellä aikavälillä herättänyt maailmanpolitiikan päättä-
jiä ymmärtämään asioiden tärkeysjärjestystä”, hän jatkaa.

Vesan mukaan kilpavarustelun dynamiikkaa selittää pe-
rinteisesti kaksi seikkaa. ”Toisaalta valtioiden sisäiset voi-
matekijät – sotilas-teollinen kompleksi kuten Eisenhower 
sitä luonnehti – toisaalta varsinainen kilpavarustelu, rea-
gointi muiden toimiin. Tällä hetkellä varustelumenojen 

M A A I L M A N  S O T I L A S M E N O T K A SVO I VAT  M YÖ S  PA N D E M I A N  A I K A N A

Miksi aseisiin satsataan silloinkin, 
kun kaikesta muusta voidaan leikata?

Unto Vesa



2 2 2 3

kasvua selittävät molemmat tekijät: valtioiden ja liittoutu-
mien omat päätökset ylläpitää tiettyä kasvavaa varusteluta-
soa sekä Yhdysvaltain liittolaisineen harrastama valmistau-
tuminen seuraavaan suureen sotaan, tällä kertaa Kiinan 
kanssa. Ellei tätä hulluutta saada ajoissa estettyä.”

Globaalissa asevarustelussa ei suinkaan ole kyse pelkäs-
tään suurvaltojen nokittelusta. Myös Suomi on tekemässä 
ennennäkemättömän suurta asehankintaa ostaessaan uu-
sia hävittäjiä. Olisiko hävittäjähankinnoille olemassa vaih-
toehtoa, jonka ei nähtäisi vaarantavan Suomen sotilaallis-
ta puolustuskykyä?

”Suomen kaikkien aikojen suurimmasta asehankin-
nastahan on tehty uskontunnustus”, toteaa Vesa. ”Sama 
määrä koneita tai sama suorituskyky kuin ennenkin. Ei 
ole tehty minkäänlaista kunnon analyysiä vaihtoehdoista, 
vaikka niiden selvittämistä ovat esittäneet myös sotilasasi-
antuntijat. Ei ole välitetty selvittää sitäkään, pärjäisivätkö 
ilmavoimat vaikkapa kahdella kolmasosalla nyt vannotusta 
konemäärästä. Kaikkien muutosten pohdinnan väitetään 
heikentävän mahdollisuuksia Suomen puolustamiseen, ja 
tässä nykyisessä ilmapiirissä kaikki puolustusvoimien puo-
lelta esitetyt hankintaesitykset menevät läpi.”

Tulevat hävittäjähankinnat eivät ole ainoa Suomen ase-
menoja lisäävä ostos. Suomen asevarustelua tarkasteltaes-
sa on nähtävissä laajassa kuvassa selvä kasvava trendi. Hei-
jastelevatko Suomen asevarusteluun käyttämät rahat Suo-
men todellisia turvallisuusuhkia? Vesan mukaan eivät.

”Aiemmin Suomessa saavutettiin parlamentaarisissa 
puolustuskomiteoissa laaja yhteisymmärrys puolustusmää-
rärahojen tasosta, enintään 1,5 prosenttia BKT:sta. Nyt 
puolustuspoliittisessa retoriikassa viljellään ajatusta, että 
puolustusmenojen pitäisi olla kahden prosentin tasoa, 
koska USA vaatii sitä NATO-liittolaisiltaan. Eiväthän puo-
lustusmenojen muutokset ajantasaista turvallisuuspoliit-
tista tilannetta heijastele, eikä vuodesta toiseen tulekaan. 

Nyt kuitenkin – irvaile-
malla Ruotsin aiemmil-
le päätöksille – suosi-
taan ajattelua, ettei puo-
lustusmenojen koskaan 
pidäkään laskea alas-
päin, koska Venäjästä ei 
koskaan voi tietää eikä 
varsinkaan vuosikym-
meniä eteenpäin.”

Vesan mukaan jatku-
va asevarustelu ei ole 
tapa ylläpitää rauhaa.

”Ei asevarustelulla 
rauhaa ylläpidetä, vaik-
ka peloteteoreetikot 
niin ajattelevatkin. Kan-
sainväliset kriisit – alu-
eelliset tai laajemmat – 
joita on edeltänyt kilpa-
varustelukierre, pääty-
vät todennäköisemmin 
aseelliseen selkkauk-

seen kuin konfliktit, joihin ei ole liittynyt kilpavarustelua. 
Rauhaa ylläpidetään rauhanomaisin keinoin, diplomatial-
la ja sovittelemalla eri osapuolten ristiriitoja.”

Minkälaisia turvallisuusuhkia tulevaisuudessa sitten on 
odotettavissa ja miten Suomi voisi valmistautua näihin? 
Vesan mukaan Suomen kuten muunkin maailman tule-
vaisuuden kannalta pahimmat uhat liittyvät ilmastonmuu-
tokseen ja ydinaseiden uhkaan.

”Täytyy muistaa ydinaseiden osalta, että niin kauan 
kuin ydinaseita on, niiden käytön todennäköisyys – ol-
koon kuinka pieni tahansa – on joka tapauksessa suurem-
pi kuin nolla ja tuhot mittaamattomat. Tällä hetkellä kan-
sainvälinen tilanne menee monella rintamalla huonom-
paan suuntaan: Venäjän ja lännen – mukaanlukien EU – 
suhteissa ollaan kylmän sodan kaltaisissa tunnelmissa, ja 
välillä näyttää siltä, ettei edes luottamusta lisäävien toimi-
en mahdollisuutta ja yhteydenpidon tärkeyttä tohdi esit-
tää kukaan muu kuin presidentti Niinistö.”

Vielä paljon vaarallisempi on Vesan mukaan konfron-
taatio, joka on kehkeytymässä USA:n ja Kiinan välille. 
”Presidentti Trump aloitti viholliskuvan rakentamisen Kii-
nasta ja valitettavasti Bidenin hallinto näyttää jatkavan tätä 
osaa Trumpin politiikasta, vaikka muissa kysymyksissä on-
kin hakeutunut uusille linjoille. Maailman paremman tu-
levaisuuden kannalta Yhdysvaltain ja Kiinan tulisi nimen-
omaan nähdä toisensa yhteistyökumppaneina ja toimia 
sen mukaisesti.”

Mitä Suomen sitten tulisi tehdä?
”Suomi voisi yrittää vanhaa hyväksi koettua diplomaat-

tista, neuvotteluja korostavaa linjaansa kahdenvälisissä 
suhteissa, EU:ssa ja YK:ssa – myös suhteessa Kiinaan, jonka 
kanssa Suomella on ollut myönteiset suhteet yli 70 vuoden 
ajan ja josta kertynyttä poliittista pääomaa pitäisi vaalia, 
hyödyntää eikä tärvätä.” •

M A A I L M A N  S O T I L A S M E N O T K A SVO I VAT  M YÖ S  PA N D E M I A N  A I K A N A
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A N T I M I L I TA R I S T I N 
H A A S TAT T E L E M A  T H AT O 
A L F R E D  M O L A H L E L I  K E R T O O 
S AT E E N K A A R I VA LT I O N 
T U L E VA I S U U D E N N Ä K Y M I S TÄ 
J A  J Ä N N I T T E I D E N 
L I E N N Y T TÄ M I S E S TÄ  2 0 0 0 - L U V U N 
E T E L Ä - A F R I K A S S A .

Vuosina 1991–1997 Etelä-Afrikan apartheid-lainsäädän-
tö päättyi, yleinen äänioikeus otettiin käyttöön ja lopulta 
Nelson Mandelan perintö kulminoitui uuden perustuslain 
vahvistamiseen vuonna 1997. Voidaan ajatella, että nämä 
ajat edustivat toivoa tasavertaisemmasta yhteiskunnasta 
Etelä-Afrikassa. Kun katsomme ajassa taaksepäin vuonna 
2021, kuinka paljon arvioisit, että nuo toivon vuodet on-
nistuivat käytännössä muuttamaan yhteiskuntaa? Voimme-
ko puhua ‘post-apartheidin’ ajasta Etelä-Afrikassa? Kuinka 
kuvailisit maan yleistä tunnelmaa tällä hetkellä?

Molahleli: Nelson Mandelalla ja muilla apartheid-aktivis-
teilla oli unelma maasta, jossa jokainen ihminen on tasa-
vertainen lain edessä. Näitä unelmia motivoivat vääryydet, 
joita kohdistettiin mustaan väestöön heidän ihonvärinsä 
takia. Eteläafrikkalaiset ovat monipuolinen kansa, jonka 
parissa puhutaan yhtätoista eri kieltä ja jokaisella heimolla 
on hallintonsa yhdeksän eri provinssin alueella. Afrikaa-
nerit hallitsevat Länsi-Kapin provinssissa, zulut KwaZulu-
Natalissa, xhosat Länsi- ja Pohjois-Kapissa, tswanat Luo-
teismaakunnassa, sothot Vapaavaltion provinssissa. Pedit, 
vendat ja tsongat hallitsevat Limpopon provinssia, ndebe-
let ja swazit taas Mpumalangan provinssia. Gautengia pi-
detään Afrikan taloudellisena keskuksena ja se on ainoa 
provinssi, jossa ihmiset voivat elää rauhanomaisesti yhdes-
sä. Englannin kieli on yleinen koko maassa siitä syystä, että 
se on opetuskieli. Mitä maailma ei tiedä on se, että ete-
läafrikkalaiset eivät ole ainoastaan ksenofobisia – he ovat 

Kohti tasa-
arvoisempaa 
Etelä-Afrikkaa

myös tribalisteja. Sotho-kansan edustajana ei ole helppoa 
pyörittää menestyksellisesti liiketoimintaa zulujen hallitse-
malla alueella ilman, että tulee nimitellyksi, sabotoiduksi 
tai jopa joutuu rikollisen toiminnan kohteeksi. Etelä-Afri-
kassa tarvitset enemmän kuin yliopistotutkinnon saadak-
sesi työpaikan. Tarvitset myös lahjusrahaa, minkä lisäk-
si seksin vaihtokauppa työtä vastaan on yleistä, erityisesti 
korruptoituneiden poliitikkojen tai bisnes-ihmisten toi-
mesta, kun he riistävät köyhiä epätoivoisia nuoria.

Nelson Mandelalla oli hyvät aikomukset rakentaa kau-
nis rauhanomainen maa, mutta haaveet vähitellen epäon-
nistuivat. Mustien taloudellinen voimauttaminen, jonka 

T E K S T I :  K A S P E R  K O T I S A A R I

Thato Alfred Molahleli
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oli tarkoitus jakaa Etelä-Afrikan vaurautta oikeudenmu-
kaisesti ja vahvistaa mustia yrityksiä, muuttui väärinkäyte-
tyimmäksi järjestelmäksi, jossa poliittisesti verkostoituneet 
tenderpreneurit rikastuttivat itseään, ystäviään ja perheitään. 

Etelä-afrikkalainen sanomalehti 
The Star kuvaa tenderpreneuriä 
henkilöksi, joka on poliittisesti hyvin 
verkostoitunut ja rikastunut valtion 
kilpailutusjärjestelmän kautta. 

Lähde: Wikipedia

Ei ollut lainkaan yllättävää, että maan korkeimman viran-
haltijan tiedottaja, presidentti Cyril Ramaphosan tiedotta-
ja Khusela Diko ja hänen miehensä jäivät kiinni Covid-19 
PPE-skandaalissa, jossa he väärinkäyttivät etulinjan terve-
ydenhoidon henkilöstön suojavarusteisiin tarkoitettuja 
varoja korruption ja tuotteiden ylihinnoittelun kautta. 
Rahavarat, joiden oli tarkoitus suojella ja parantaa ihmis-
ten elämää, joutuivat ahneiden ja sydämettömien yksilöi-
den ryöstelyn kohteeksi. Samaan aikaan kun monet me-
nettivät työnsä, lapsia kuolee nälkiintymiseen, sairaalat 
täyttyvät koronapotilaista, jotka kuolevat hapenpuuttee-
seen, Gautengin hallinto haaskasi 340 miljoonaa randia 
desinfioidakseen koulujen luokkahuoneita, joita ei ollut 
käytetty yli kahteen kuukauteen. Kotikylässäni Qwaqwas-
sa, joka sijaitsee itäisessä Vapaavaltion provinssissa, meillä 
on sähköä vain neljä tuntia päivässä. Vaikka meitä on siu-
nattu vuorilla ja patomme ovat aina täynnä vettä vuorilta 
ja muista lähteistä, kylässä ei ole ollut juoksevaa vettä yli 
10 vuoteen ja joskus joudumme juomaan likaista hanavet-
tä. Jojo-säiliöautot, jotka kuljettavat vettä yhteisöihin, ovat 
olleet tapetilla jo pitkään. Vesi- ja puhtaanapitoministeri 
Lindiwe Sisulu on yrittänyt vaikuttaa asiaan erityisesti vaa-
likampanjoiden aikana heikoin tuloksin.

Ei ole mikään salaisuus, että ainoa vapaus, jotka mustat 
saivat, on liikkumisen ja äänestämisen vapaus, samalla kun 
valkoiset eivät halua jakaa vaurautta mustan enemmistön 
kanssa. Mustat vastavalmistuneet työskentelevät edelleen 
palvelijoina valkoisille, jotka hallitsevat teollisuutta kuten 
ravintoloita, myymälöitä tai viljely- ja kodinhoitoalaa, sa-
malla kun valkoiset, joilla ei ole koulutusta työskentelevät 
toimitusjohtajina ja esihenkilöinä. Monien valkoisten on 
vaikea olla osa sateenkaarivaltiota.

He jopa menivät niin pitkälle, että he rakentavat omaa 
vain valkoisille tarkoitettua Oranian kylää, jossa mustat ei-
vät saa omistaa kiinteistöjä tai yrityksiä, ja heidän sallitaan 
vain toisinaan työskennellä keittiötyttöinä ja puutarhapoi-
kina. Valkoiset ovat juuri saaneet valmiiksi oman vain af-
rikaansinkielisen yliopiston Pretoriassa, tarkoituksenaan 
siirtää vaurautensa, tietonsa ja taitonsa omille lapsenlap-
silleen, sulkien samalla mustat ulkopuolelle niin pitkälti 
kuin mahdollista.

Afrikaanerien vastarintaliike tekee selväksi vihansa 
mustia kohtaan valehtelemalla kansainväliselle yhteisölle, 
että maassa olisi käynnissä maatilanomistajien kansanmur-
ha. Samalla aikaan he sivuuttavat sen tosiasian, että mus-
tille maatilatyöntekijöille maksetaan alle minimipalkan, 
heidät laitetaan työskentelemään pitkiä päiviä ilman yli-
työkorvauksia, heitä kohdellaan kaltoin ja tapetaan maa-
tilanomistajien toimesta. Suurimmalla osalla maatiloil-
la työskentelevistä ei ole varaa ostaa ruokaa, jota he itse 
viljelevät. Heillä ei ole varaa lastensa koulutukseen ja pe-
rustarpeisiin. Maatiloilla työskentelevillä ei ole varaa kun-
nolliseen asuntoon ja lääkekuluihin. Suurin osa heistä 
kuolee ilman mitään säästöjä, heidän lapsensa häädetään 
kodeistaan, samalla kun Afriforum katsoo tilannetta läpi 
sormien ja valehtelee valkoisten maatilanomistajien kan-
sanmurhasta.

En tunne buureja, jotka olisivat kovin aktiivisia musti-
en oikeuksien ja elinmahdollisuuksien puolustamisessa. 
Oppositiopuolue Demokraattinen allianssi yritti monta 
vuotta nostaa mustia johtajia saadakseen mustia äänestä-
jiä, kunnes viimeisimmissä vaaleissa afrikaanerinationalis-
tinen puolue Vapausrintama plus kasvatti kannatustaan 
voittaen Demokraattisen allianssin äänestäjiä puolelleen. 
Tämä johti siihen, että Demokraattinen allianssi siirsi syr-
jään mustan johtohahmonsa Mmusi Maimanen ja nosti 
hänen paikalleen John Steenhuisenin.

Mitkä ovat mielestäsi kiireellisimpiä toimia, joita tarvittai-
siin jännitteiden ja konfliktien lievittämisessä? Mitkä olisi-
vat mielestäsi parhaita keinoja rakentaa kestävää rauhaa ja 
aidosti tasavertaista Etelä-Afrikkaa?

Valkoisten täytyy oppia jakamaan vaurautta maan enem-
mistön kanssa. Emme vaadi heitä pakkaamaan tavaroitaan 
tai antamaan meille tehtaitaan ja palkkojaan. Heidän täy-
tyy vain palauttaa varastettu maa ja antaa mustille työmah-
dollisuuksia ja koulutusmahdollisuuksia, jotta he voivat 
edelleen luoda työpaikkoja mustille tovereilleen.

Käsitettä “sateenkaarivaltio” käyt-
ti ensimmäisenä arkkipiispa Desmond 
Tutu kuvatakseen Etelä-Afrikkaa vuo-
den 1994 ensimmäisten aidosti demo-
kraattisten vaalien aikaan, aparthei-

din virallisen päättymisen jälkeen.

Senekalin kylässä oli rasistinen tapaus, jossa entiset ja 
nykyiset mustien koulun oppilaat kertoivat sosiaalisessa 
mediassa, kuinka koulun rehtori pakottaa heidät suorista-
maan hiuksensa, koska ne näyttävät hänen mielestään li-
kaisilta ja epäsopivilta, ja kutsuu oppilaita rasistisilla solva-
uksilla. Koulussa ei ollut lainkaan mustia opettajia tai van-
hempia koulun hallinnossa. Vasemmistopuolue Economic 
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Freedom Fighters päätti mennä koululle ja käsitellä asian 
koulun hallinnon kanssa. Sen sijaan, että valkoinen yhtei-
sö olisi ymmärtänyt koululaisten vetoomuksen, heitä mat-
kusti myös koululle ja he pahoinpitelivät mustia aktivisteja 
seuraavana päivänä. Emme voi elää maassa, jossa jotkut 
ihmiset voivat sanella, miten muiden pitäisi toimia tai rea-
goida epäasialliseen käytökseen.

Toinen asia, mitä kipeästi tarvitsemme, on seuraamus-
menettely korruptoituneille poliitikoillemme. Heidät tu-
lisi olla mahdollista pidättää ja määrätä palauttamaan se, 
mitä he ovat varastaneet, aivan kuten muutkin kansalaiset. 
Jos poliitikko Etelä-Afrikassa jää kiinni rikollisesta toimin-
nasta, hänet siirretään toiseen ministeriöön tai positioon.

Onko mielessäsi vielä jotain mitä eurooppalaisten, kuten 
lehtemme lukijoiden, tulisi tietää Etelä-Afrikasta? Sana on 
vapaa.

Etelä-Afrikka on hyvin kaunis ja vauras maa, joka pystyy 
ruokkimaan kaikki lapsensa. Ahneet ja korruptoituneet 
johtajat tekevät selviytymisestä vaikeaa kaikille. Synnyin 
vuonna 1990 enkä koskaan kokenut apartheidia hen-
kilökohtaisesti, mutta kärsin tuon julman järjestelmän 
seurauksista. Sain kansallisen diplomitutkinnon vuonna 
2012 ja valmistuin tekniikan kandidaatiksi vuonna 2016. 

Yhdeksän vuotta myöhemmin olen yhä työtön mutta toi-
veikas. Pyyntöni kansainväliselle yhteisölle on seuraava: 
pyydän, jos mahdollista, yrittäkää kohdella maistaan pa-
enneita ja toivo sydämessään maihinne saapuneita afrik-
kalaisia lämpimin sydämin. It’s very tough to survive in Africa 
– selviytyminen Afrikassa on todella vaikeaa. •

Thato Alfred Molahlehi
Tekniikan kandidaatti, hallintotieteet
Johannesburgin yliopisto
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Itse asiassa Ahvenanmaan demilitarisoinnilla oli pitkät pe-
rinteet jo vuonna 1921. Käytännössä se oli alkanut vuon-
na 1856 solmitusta ja Krimin sodan päättäneestä Pariisin 
rauhansopimuksesta, jossa Suomea ja sen mukana Ah-
venanmaata hallinnut Venäjä sitoutui Ison-Britannian 

vaatimuksesta pitämään Ahvenanmaan linnoittamattoma-
na ja neutralisoituna.

Demilitarisoinnin syy ei alunperin ollut millään tavoin 
sovinnollinen saati rauhanaatteellinen, vaan taustalla oli 
raaka voimapolitiikka. Brittien näkökulmasta Ahvenan-
maa oli strategisesti tärkeä kohde keskellä Itämerta, ja 
venäläinen sotaväki siellä oli potentiaalinen uhka esimer-
kiksi Ruotsin pääkaupungille. Krimin sodan pohjoisessa 
sivunäytöksessä eli suomalaisittain “Oolannin sodassa” 
1854-1856 brittiläis-ranskalainen laivasto olikin pommit-
tanut Ahvenanmaalla sijainneen Bomarsundin linnoituk-
sen maan tasalle.

D E M I L I TA R I S O I T U  R A U H A N  A I K A N A , 
M I L I TA R I S O I T U  S O D A N  S Y T T Y E S S Ä

Suomen itsenäistyttyä Venäjästä 1917 saarten asema oli 
auki. Suomen sisällissodan aikana saarilla liikkui demili-
tarisoinnista huolimatta niin suomalaisia punakaartilaisia 
ja suojeluskuntalaisia kuin myös venäläisiä, ruotsalaisia ja 
saksalaisiakin joukkoja.

Lähes täysin ruotsinkielisen Ahvenanmaan väestössä 

T E K S T I :  A K U  K E R V I N E N  K U V I T U S :  V I L I  N U R M I  S AT E L L I I T T I K U V A :  W I K I M E D I A  C O M M O N S

Ahvenanmaa −
autonominen ja 

antimilitaristinen?



2 8 2 9

oli paljon haluja liittyä Ruotsiin. Sisällissodan jälkeen 
Suomen ja Ruotsin välille asiasta kehkeytynyt kiista vietiin 
ratkaistavaksi Kansainliittoon, joka oli maailmansotien vä-
lisenä aikana toiminut YK:n edeltäjä. Kansainliitossa pää-
tettiin vuonna 1921 saarten kuuluvan historiallisesti Suo-
men yhteyteen, ja vahvistettiin samassa yhteydessä saarten 
demilitarisointi, eli sotilaallisen läsnäolon ja linnoittami-
sen kielto, sekä neutralisointi, eli saarten pitäminen mah-
dollisissa konflikteissa sodan uhan ulkopuolella. Seuraa-
vana vuonna useiden Itämeren rantavaltioiden kesken 
solmittu Geneven sopimus vielä vahvisti päätöksen, mutta 
antoi kuitenkin Suomelle luvan miinoittaa Ahvenanmaan 
vesiä sekä sijoittaa alueelle sen puolueettomuutta uhkaa-
van hyökkäyksen torjumiseksi tarpeellisia joukkoja.

Vasta perustettu Neuvostoliitto ei kuulunut Kansainliiton 
jäsenvaltioihin eikä Geneven sopimuksen allekirjoittajiin. 
1930-luvulla Suomessa päädyttiin tämän perusteella suunnit-
telemaan saarten linnoittamista yhteistyössä Ruotsin kans-
sa, mutta suunnitelmat eivät toteutuneet. Talvisodan alettua 
Suomi lähetti omat joukkonsa saarille ja linnoitti ne.

Välirauhan aikana Suomi ja Neuvostoliitto solmivat 
demilitarisoinnista uuden Moskovan sopimuksen, josta 
kuitenkin puuttui vaatimus neutralisoinnista. Jatkosodan 
alettua Suomi lähetti saarille jälleen sotilaansa. Moskovan 
sopimus siirrettiin myöhemmin osaksi toisen maailman-
sodan päättänyttä uutta Pariisin rauhansopimusta sekä 
vuodesta 1992 lähtien Suomen ja Venäjän federaation 
väliseksi sopimukseksi. Sopimuksen perusteella Venäjän 
konsulaatilla Maarianhaminassa on edelleen oikeus val-
voa demilitarisoinnin toteutumista.

T Y H J I Ö N  P E L K O

Ahvenanmaalla sijaitseva “sotilaallinen tyhjiö” on ymmär-
rettävästi ongelma militaristiselle ajattelulle, jonka mukaan 
jokaisessa maassa on armeija, jos ei oma niin vieras. Tänä-
kin vuonna demilitarisoinnin juhlapäivä 30.3. näytti kerää-
vän suomenkielisessä sosiaalisessa mediassa lähinnä kitke-
riä kommentteja, joiden mukaan demilitarisoinnista olisi 
syytä luopua. Näkyvämmin julkisessa keskustelussa Suomen 
irtautumista Ahvenanmaan demilitarisoinnista säätävistä 
sopimuksista ovat väläytelleet viime vuosina esimerkiksi kir-
jailijat Alpo Rusi ja Jukka Tarkka sekä Sipilän hallituksen 
puolustusministeri Jussi Niinistö (ps. myöh. sin.).

Ahvenanmaan itsehallintoalue ei ole ollut sopijaosa-
puolena demilitarisoinnista säätäneissä kansainvälisissä 
sopimuksissa, ja suomalaisessa keskustelussa demilitari-
sointi on nähty välillä täysin mannersuomalaisten käsissä 
olevana sisäpoliittisena kysymyksenä. Esimerkiksi kokoo-
muksen äänenkannattaja Verkkouutiset toteutti vuonna 
2016 aiheesta mielipidetutkimuksen vaivautumatta otta-
maan otantaan lainkaan mukaan ahvenanmaalaisia vas-
taajia. Kyselyn mukaan mannersuomalaisista 38% kannat-
ti tuolloin Ahvenanmaan demilitarisoitua asemaa, 31% 
vastusti ja 31% ei osannut sanoa kantaansa.

Ahvenanmaalla taas demilitarisointiin näytetään ole-
van tyytyväisempiä ja sitä pidetään osana itsehallintoalu-
een omaleimaista identiteettiä. 30.3., demilitarisoinnin ja 

neutralisoinnin juhlapäivä, on maakunnassa vuosittainen 
liputuspäivä.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus katsoo, että de-
militarisointi ja neutralisointi kuuluvat samaan jakamat-
tomaan kokonaisuuteen kuin itsehallinto ja valtioyhte-
ys Suomen kanssa. Maakunnan hallitus on perustellut 
kantaansa Kansainliiton vuoden 1921 päätöksellä, jonka 
mukaan “rauhaa, Ruotsin ja Suomen hyviä suhteita sekä 
saarten omaa menestystä ja onnea ei voida muuten tur-
vata, kuin 1) uusilla saariryhmän asukkaille annetuilla 
takuilla ja 2) saarten neutralisoinnilla ja linnoittamatto-
muudella.” Viittauksella “saarten omaan menestykseen ja 
onneen” saaren hallinto perustelee, että myös Ahvenan-
maan edustajilla pitäisi olla sananvaltaa saarten asemaa 
säätelevien sopimusten tulkintaan.

Myös eduskunnassa Ahvenanmaan kansanedustajat 
ovat puhuneet demilitarisoinnin puolesta. Mats Löfström 
(r.) kritisoi vuonna 2016 Jussi Niinistön puheita, joiden 
perusteella silloinen hallitus ei näyttänyt seisovan täysin 
demilitarisoinnin takana, ja paheksui poliittisten irtopis-
teiden keräilyä aiheella.

Ahvenanmaan maakunnan hallitus 
katsoo, että demilitarisointi ja 
neutralisointi kuuluvat samaan 
jakamattomaan kokonaisuuteen 
kuin itsehallinto ja valtioyhteys 
Suomen kanssa.

Ahvenanmaan hallinnon ohella myöskään itsehallinto-
alueen väestö ei vaikuta olevan erityisen huolissaan “soti-
laallisesta tyhjiöstä”. Vuonna 2018 tehdyssä mielipidetie-
dustelussa yli puolet Ahvenanmaan asukkaista katsoi, ettei 
demilitarisointi tee saariryhmästä sen turvallisempaa tai 
turvattomampaa verrattuna tilanteeseen, jossa saaret oli-
si militarisoitu. Reilu neljännes katsoi demilitarisoinnin 
jopa parantavan Ahvenanmaan turvallisuustilannetta.

“ Å L A N D S E X E M P L E T ”

Demilitarisoidut alueet ovat maailmalla melko harvassa. 
Ahvenanmaan, Huippuvuorten ja Antarktiksen ohella de-
militarisoidut alueet ovat yleensä tarkasti vartioituja alu-
eita tulenaroilla tai jäätyneillä konfliktialueilla, kuten Ko-
rean niemimaalla, Kyproksella ja Israelin rajoilla. Täysin 
poikkeuksellista maailman mittakaavassa on, että demili-
tarisointi yhdistyy kielellisen ja kulttuurisen vähemmistön 
asuttaman maakunnan laajaan itsehallintoon.

Ahvenanmaan malli (Ålandsexemplet) herättääkin 
maailmalla jonkin verran kiinnostusta potentiaalisena 
ratkaisuvaihtoehtona joihinkin maailman konflikteihin. 
Sitä ovat pitäneet esillä muun muassa Ahvenanmaan 

A H V E N A N M A A —  A U T O N O M I N E N  J A  A N T I M I L I TA R I S T I N E N ?
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rauhaninstituutti sekä Martti Ahtisaaren perustama kon-
fliktinratkaisujärjestö CMI.

Positiivisista puolistaan huolimatta Ahvenanmaan mal-
li ei kuitenkaan ole täysin riippumaton militaristisesta 
ajattelusta. Suomella on maakunnan asemaa säätelevien 
sopimusten perusteella oikeus ja jopa velvollisuus puolus-
taa sitä tarvittaessa sotilaallisesti. Todella autonominen ja 
antimilitaristinen alue tarvitsisi oman, alueen ihmisten 
itse organisoiman ja johtaman väkivallattoman puolustus-
ratkaisun sotilaallista miehitystä tai vallankaappausta vas-
taan. Sellaista pyritään kehittämään esimerkiksi Aseista-
kieltäytyjäliiton yhteydessä toimivassa Siviilien puolustus 
-projektissa (Siviilien puolustuksesta kts. myös juttu Alge-
rian väkivallattomat liikkeet sivuilta 33-34). •

Luettavaa:
Verkkouutisten tutkimus: Ahvenanmaan demilitarisointi 
jakaa suomalaisia
https://www.verkkouutiset.fi/verkkouutisten-tutkimus-ahve-
nanmaan-demilitarisointi-jakaa-suomalaisia-56991/#ee535c4b

Ahvenanmaan rauhantutkimusinstituutti: Tillitsstudie för 
Åland 2018: https://www.asub.ax/sites/www.asub.ax/files/re-
ports/rapport_2018_5_tillit_r.pdf

Ulkopolitiikka lehti: Ahvenanmaan itsehallinto 100 vuotta: 
https://ulkopolitiikka.fi/lehti/1-2021/ahvenanmaan-itsehallin-
to-100-vuotta/
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”Vain koska meillä on paras vasara, se ei tarkoita sitä, että jo-
kainen ongelma olisi naula.” Näin on sanonut muun mu-
assa Barack Obama viitatessaan Yhdysvaltain armeijaan. 
Armeijan olemassaolo nähdään monissa yhteiskunnissa 
itseisarvona sekä edellytyksenä turvallisuuden ylläpitämi-
sen ja edistämisen näkökulmasta. Todellisuudessa meillä 
on kuitenkin muitakin vaihtoehtoja. Voimme edistää ja 
puolustaa rauhaa myös ilman armeijaa ja väkivaltaa.

Osallistuin kevään 2021 aikana Sadankomitean etäyh-
teyksin järjestettyyn rauhanlähettiläskoulutukseen. Vaikka 
olen toiminut Aseistakieltäytyjäliitossa ja Antimilitaristin 
toimituskunnassa jo jonkin aikaa, halusin saada kattavaa 
tietoa erilaisista rauhantyön muodoista sekä konfliktitilan-
teisiin vaikuttavista tekijöistä.

Koulutus käsitti 12 etätapaamista kahden kuukauden 
aikana. Näiden tapaamisten aikana kuulimme rauhantyös-
tä mielenkiintoisten puhujavieraiden näkökulmista. Käsit-
telimme koulutuksen aikana muun muassa asekauppaa, 
ilmastonmuutosta, antirasismia sekä taidetta. Suunnitte-
limme koulutuksen aikana myös kuvitteellisen kampan-
jan, mikä oli itselleni täysin uudenlainen, mutta samalla 
kiehtova ja opettavainen kokemus. Lisäksi kuulimme esi-
merkkejä monenlaisissa tehtävissä toimivilta rauhantyön-
tekijöiltä mahdollisista rauhantyön muodoista sekä niihin 
liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista. Koulutukseen 
osallistuvilla oli myös mahdollisuus esittää puhujavieraille 
kysymyksiä rauhantyöhön liittyen.

Mielestäni koulutus oli erittäin onnistunut siitä huoli-
matta, ettemme koronaviruspandemian vuoksi päässeet 
tapaamaan kasvotusten. Meillä oli kuitenkin mahdollisuus 
tutustua toisiimme ja tehdä monenlaista yhteistyötä pien-
ryhmissä. Koulutus antoi minulle valmiuksia jatkaa rau-
hantyötä monilla tavoilla.

Suosittelen rauhanlähettiläskoulutukseen osallistumis-
ta sekä monipuolista rauhantyötä kaikille. Kun vastassa on 
kokonainen armeija, tai kokonaisia armeijoita, ja maail-
manlaajuisesti yli 1 920 miljardin dollarin sotilasmenot, 
pienetkin rauhanteot ovat merkityksellisiä.

Rauhanlähettiläskoulutus herätti minussa monenlaisia 
ajatuksia. Vaikka olen ollut tietoinen siitä, että yhteiskun-
tamme valtarakenteet ovat päälaellaan, en ole tullut ajatel-
leeksi sitä näin monesta näkökulmasta.

Puhutaan paradoksaalisista väkivaltarakenteista: Turve-
rekkaparaati häiritsee ilmastoaktivistin työntekoa kadulla. 

Todellisuudessa kyseinen ilmastoaktivisti puolustaa ihmis-
ten turvallisuutta ja maapallon tulevaisuutta enemmän 
kuin koko maailman sotilasmenot yhteensä. Emme voi lo-
puttomasti sulkea silmiämme militarismin ja sotilasmeno-
jen lisäämisen vaikutukselta ilmastonmuutokseen. Ilmas-
tokatastrofi tulee lisäämään suoraa, kulttuurista sekä ra-
kenteellista väkivaltaa ja vastakkainasettelua ympäri maail-
man, eikä sitä todellakaan voida estää tai torjua hävittäjä-
hankinnoilla tai muulla asevarustelulla.

Panssarivaunu seisoo rauhantyöntekijän tiellä. Väite-
tään, että väkivallaton vastarinta edustaa passiivisuutta, 
välinpitämättömyyttä ja vastuunpakoilua. Pasifistit ja an-
timilitaristit ympäri maailmaa kuitenkin asettavat itsensä 
hengenvaaraan jonkin sellaisen edessä, jonka on kerrottu 
puolustavan ihmisten turvallisuutta. Miten mikään sellai-
nen, jolla voidaan tappaa, voisi käytännössä vähentää väki-
valtaa tai lisätä turvallisuutta?

Aseistakieltäytyminen nähdään yhteiskunnassamme poik-
keuksena. Asepalvelus vuorostaan nähdään muuttumattoma-
na normina. Siviilipalvelukseen hakeutumista tai totaalikiel-
täytymistä pitää puolustella niin arjessa kuin lautakuntienkin 
edessä. Yhdenvertaisuutta pyritään lisäämään osallistamalla 
kaikki ihmiset sukupuolesta riippumatta väkivallantekoihin.

Kaiken tämän lisäksi maa, jota kuvaillaan rauhanvälittä-
jäksi, polttaa kymmenen miljardia euroa hävittäjähankin-
taa varten maailmanlaajuisen pandemian sekä ilmasto- ja 
biodiversiteettikriisin aikana.

Mitä pidempään näin jatketaan, sitä voimakkaampina 
jokainen meistä tulee kokemaan tämän militaristisen ja vi-
hamielisen välinpitämättömyyden tuhoisat seuraukset.

Yhteiskunta koostuu ihmisistä, jotka eivät ole luonnos-
taan pahoja. Jos opettelemme näkemään ihmiset ihmisi-
nä sen sijaan, että pidämme heitä vihollisinamme, pystym-
me jokainen osaltamme lisäämään rauhaa. Olemme kes-
kittyneet väkivaltaan ja pitäneet sotarikollisia sankareina. 
Olemme rakentaneet muureja siltojen sijaan. Olemme kä-
velleet silmät sidottuina vihamielisessä piirissä.

Jos oikeasti haluamme elää rauhanomaisessa yhteiskun-
nassa, meidän on rakennettava sen perustukset uudelleen. 
Meidän on opeteltava kunnioittamaan toisiamme ja teke-
mään yhteistyötä. Rauha ei ole päämäärä vaan toimintatapa.

Jos haluat rauhaa, älä varustaudu sotaan, vaan tee roh-
keasti töitä rauhan puolesta. Kaikki väkivallaton vastarinta 
on merkityksellistä. •

Jos opettelemme näkemään ihmiset 
ihmisinä sen sijaan, että pidämme heitä 
vihollisinamme, pystymme jokainen 
osaltamme lisäämään rauhaa.
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Jos opettelemme näkemään ihmiset 
ihmisinä sen sijaan, että pidämme heitä 
vihollisinamme, pystymme jokainen 
osaltamme lisäämään rauhaa.

tuli siirtokunta, Espanjan Sahara. Syyt Espanjan miehitys-
haluille eivät ole täysin selvät. Länsi-Sahara ei ollut erityi-
sen luonnonrikas alue ennen fosforin louhinnan alkamista 
vuonna 1972. Paikalliset sahrawit vastustivat miehitystä an-
karasti eikä Espanja ollut täydessä kontrollissa siirtomaas-
taan ennen vuotta 1934, viisikymmentä vuotta Berliinin 
konferenssin jälkeen. Espanja yritti epäonnistuneesti myy-
dä siirtokuntaansa Itävalta-Unkarille, mutta joutui lopulta 
pitämään sen osana imperiumiaan.

Toukokuussa 1975 Espanjan diktaattori Francisco Fran-
co juhli Espanjan sisällissodan voiton 36-vuotispäivää. Vuo-
si 1975 oli vuosi, jolloin Espanjan imperiumi tuli päätök-
seensä. Toukokuussa Espanja ilmoitti vetäytyvänsä vihdoin-
kin Länsi-Saharasta ja marraskuussa Franco kuoli. Kehitys 
seurasi muiden Afrikan maiden 1950- ja 60-luvuilla tapah-
tunutta dekolonisaatiota, jokseenkin jälkijunassa. Länsi-Sa-
haran sahrawien perustama aseellinen vapautusliike Polisa-
rio, joka oli perustettu jo muutamaa vuotta aiemmin, käytti 
tilannetta hyväkseen ja vapautti osan Länsi-Saharasta Espan-
jan hallinnon alta. Kysymys kuului, tulisiko Länsi-Saharan 
itsenäistyä omaksi valtiokseen vai liittyä naapurivaltioon? 

T E K S T I : V A LT T E R I  H A R A K K A   K U V AT:  B O B  R AY N E R

L Ä N S I - S A H A R A N  K O N F L I K T I  O N 
Y K S I  P I S I M PÄ Ä N  J AT K U N E I S TA 
K O N F L I K T E I S TA  K O K O 
M A A I L M A S S A  J A  M A ATA 
P I D E TÄ Ä N  A F R I K A N  V I I M E I S E N Ä 
S I I R T O M A A N A .  S E  O N  O L L U T 
E U R O O P PA L A I S E N  I M P E R I A L I S M I N 
P E L I N A P P U L A  S AT O J A 
V U O S I A ,  M U T TA  S A H R A W I E N 
I T S E N Ä I S Y Y S TA I S T E L U  J AT K U U 
Y H Ä  TÄ N Ä K I N  PÄ I VÄ N Ä .

Kuten lähestulkoon kaikki nykypäivän konfliktit, Länsi-Sa-
haran konflikti johtaa juurensa eurooppalaisesta kolonia-
lismista. Länsi-Saharan nykyhistoria alkoi Berliinin kon-
ferenssissa vuonna 1884. Euroopan siirtomaavallat kuten 
Portugali, Espanja, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta jakoi-
vat Afrikan keskenään ja de facto itsenäisestä Länsi-Saharasta 

Suurin osa Länsi-Saharasta on autiomaata

Maailman unohtama 
siirtomaa
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YK:n tarkastelijoiden mukaan sahrawien halu itsenäistyä oli 
ylivoimainen, mutta Marokko ja Mauritania molemmat pyr-
kivät liittämään alueen omiin valtioihinsa.

Marokko oli jo aikaisemmin pyrkinyt miehittämään 
Länsi-Saharan Ifnin sodassa 1957–1958 (tunnetaan myös 
unohdettuna sotana), mutta epäonnistui pyrkimyksessään. 
Francon kuoltua Espanjan siirtomaahallinto Länsi-Saha-
rassa päättyi ja Marokko aloitti Vihreän marssin: 350 000 
aseetonta marokkolaista siviiliä ylitti Länsi-Saharan rajan ja 
miehitys siirtyi Espanjalta Marokolle. Espanja, Marokko ja 
Mauritania solmivat yhdessä Madridin sopimuksen, jossa 
sovittiin Marokon ja Mauritanian miehittävän Länsi-Saha-
ran, kuitenkin sahrawien itsemääräämisoikeutta kunnioit-
taen. Tästä sopimuksesta, joka solmittiin ilman sahraweita 
ja Polisariota syttyi Länsi-Saharan sota, joka kesti seuraavat 
16 vuotta. Sota oli julma ja sisälsi lukuisia ihmisoikeuslouk-
kauksia. Marokon julmin sotarikos oli tapaus, jossa se pom-
mitti sahrawien pakolaisleirejä napalmilla ja fosforilla, tap-
paen tuhansia siviilejä.

Polisario onnistui lopulta voittamaan Länsi-Saharan so-
dan Mauritaniaa vastaan, mutta kumpikaan puoli sen ja Ma-
rokon välisessä sodassa ei onnistunut voittamaan ratkaise-
vaa taistelua. Konflikti jatkui 1980-luvulle, jolloin Marokko 
rakensi 2 700 kilometriä pitkän hiekkamuurin (toiselta ni-
meltään häpeämuuri) erottelemaan Polisarion hallitsemat 
alueet Marokon hallitsemista alueista. Länsi-Saharan sota 
päättyi aselepoon vuonna 1991. Osana sopimusta Marokko 
lupasi järjestää YK:n valvoman kansanäänestyksen Länsi-Sa-
haran itsenäisyydestä, mutta tähänkään päivään mennessä 
äänestystä ei ole järjestetty. YK:n tukema Baker-suunnitel-
ma äänestyksen järjestämiseksi epäonnistui, kun Marokko 
ei ollut yhteisymmärryksessä Polisarion kanssa sen sisällös-
tä. Erimielisyydet olivat todellisuudessa Marokon keksintö-
jä miehityksen jatkamiseksi. Kansainvälisen paineen puut-
tuessa miehitystä oli helppo jatkaa tekaistuin perustein.

Länsi-Saharan konfliktin nykytilanne on karu. Se on 
Pohjois-Afrikan ulkopuolella lähes täysin unohdettu, lu-
kuunottamatta muutamia mediaraportteja toisinaan, kun 
maiden väliset suhteet kärjistyvät. Suurin osa sahraweista 
asuu Algeriassa pakolaisleireillä, ja Marokon miehittämät 
alueet on tehokkaasti liitetty osaksi sen hallintoa. Ihmisoi-
keusrikkomukset Länsi-Saharassa kuitenkin jatkuvat. Sah-
rawiaktivisteja vangitaan rutiininomaisesti vuosien mittai-
siin esikuulusteluihin ja kaikki itsenäisyyttä kannattavat 
mielenosoitukset hajotetaan väkivallalla. Vangittuja sahra-
weita on myös systemaattisesti kidutettu ja jopa raiskattu. 
Ihmisoikeusloukkausten todellista laajuutta on mahdoton-
ta selvittää, sillä Marokko kieltää ihmisoikeusjärjestöiltä 
pääsyn sen miehitysalueille. Sahrawit ovat turhautuneita 
kansainvälisen oikeuden toimimattomuuteen, ja todennä-
köisyys aseelliselle konfliktille on suuri, ellei rauhanomai-
nen ratkaisu löydy pian.

Viime vuosina Marokko on aloittanut uuden diplo-
maattisen sodan Polisariota vastaan. Vuosina 2019–2021 
kaksikymmentä uutta maata on tunnustanut Länsi-Saha-
ran osaksi Marokkoa, mukaanlukien Yhdysvallat juuri en-
nen Donald Trumpin hallinnon loppua. Vastapalvelukse-
na Yhdysvaltojen tunnustukselle Marokko tunnusti Israelin 

valtion ja normalisoi suhteet sen kanssa. Länsi-Saharan sta-
tus unohdettuna konfliktina edesauttaa maiden hallinto-
ja kannattamaan laitonta miehitystä ilman seuraamuksia. 
Kansainvälinen yhteisö, lukuunottamatta muutamia ih-
misoikeusjärjestöjä, ei vaikuta kiinnittävän konfliktiin juu-
rikaan huomiota. Horst Köhler, joka toimi YK:n edustaja-
na Länsi-Saharassa, erosi virastaan vuonna 2019 eikä uutta 
edustajaa ei ole nimitetty. Koko YK:lla on vain kaksi vaki-
tuista Länsi-Saharan työntekijää, eikä uutta suunnitelmaa 
kansanäänestyksen järjestämiseksi Baker-suunnitelman ti-
lalle ole ehdotettu.

Positiivinen aspekti Länsi-Saharan konfliktista on, että 
se olisi harvinaisen yksinkertaista ratkaista. Kansainvälisen 
yhteisön tulisi vaatia Marokkoa lopettamaan laiton miehitys 
ja tarvittaessa asettaa pakotteita. Suomen tulisi tunnustaa 
Länsi-Saharan itsenäisyys ja käyttää kaikki mahdolliset dip-
lomaattiset keinot uuden rauhansuunnitelman aikaansaa-
miseksi. Median tulisi jatkuvasti uutisoida konfliktin kään-
teistä ja ulkoministeriön tulisi tukea rauhanjärjestöjä, jot-
ka toimivat Länsi-Saharan konfliktin ratkaisun eteen. Län-
si-Saharan konflikti on kuitenkin unohdettu: Suomessa ja 
maailmalla siihen liittyvät uutiset eivät lähes koskaan ylitä 
uutiskynnystä. Ennen kuin konflikti on kansalaisten tietoi-
suudessa yhtä hyvin kuin Palestiinan miehitys tai uiguuri-
en sorto, Marokolla ei ole mitään intressiä purkaa nykyistä 
miehitystä, joka on taloudellisesti sille erittäin kannatta-
vaa. •

M A A I L M A N  U N O H TA M A S I I RT O M A A
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A S E I S TA K I E LTÄY T Y J Ä L I I T O N 
P E R U S TA M A S S A  S I V I I L I E N 
P U O L U S T U S  - P R O J E K T I S S A 
O P I S K E L L A A N  VÄ K I VA L L AT T O M A N 
K A M P PA I L U N  T E O R I A A  J A 
K ÄY TÄ N N Ö N  TA PA U S E S I M E R K K E J Ä 
E R I  P U O L I LTA  M A A I L M A A . 
1 3 . 5 .  J Ä R J E S T E T Y S S Ä 
E TÄTA PA A M I S E S S A 
K A R I M  M A Ï C H E  E S I T T E L I 
VÄ K I VA L L AT T O M U U T TA 
M E T O D I N A A N  K ÄY T TÄ N E I D E N 
K A N S A N L I I K K E I D E N  H I S T O R I A A 
A L G E R I A S S A .

Maïchen esitelmän pääpaino oli maan autonomisessa am-
mattiyhdistysliikeessä, jonka toimintaa vuosina 1989-2015 
hän on tutkinut väitöskirjassaan Autonomous Trade Unions 
in Algeria: An Expression of Nonviolent Acts of Citizenship. Alus-
tuksen lopussa käsiteltiin myös vuonna 2019 alkanut rau-
hanomainen kansannousu.

Esitelmä alkoi kuitenkin laajahkolla taustoituksella Alge-
rian ja sen yhteiskunnallisten liikkeiden historiasta. Maïchen 
mukaan Algerian ammattiyhdistysliikkeen perinne juontaa 
toisaalta jo osmanivallan aikana (1500-luvulta 1800-luvulle) 
syntyneisiin ammattikuntien kiltoihin, toisaalta 1800-luvulla 
Ranskan siirtomaavallan aikana ranskalaisten ay-aktiivien in-
noittamina perustettuihin ammattiliittoihin.

Algeria itsenäistyi siirtomaavallasta vuosina 1954–62 
käydyn itsenäisyyssodan myötä, ja sotaa seurasi FLN-
puolueen johtama yksipuoluejärjestelmä vuosina 1962–
1988. FLN:n yksinvallan aikana puolueesta riippumaton 

ALGERIAN VÄKIVAL-
LATTOMAT LIIKKEET

T E K S T I :  A K U  K E R V I N E N   K U V AT:  K A R I M  M A Ï C H E

Algerian autonomisten ammattiliittojen 
aktiiveja, Karim Maïche kuvassa istuallaan 

toiseksi ylimmällä rivillä toinen vasemmalta.
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ammattiyhdistystoiminta oli kiellettyä ja yritykset perustaa 
sellaista tukahdutettiin. Tästä syystä riippumattoman eli 
autonomisen ay-toiminnan aika alkaa vasta yksipuoluejär-
jestelmän kaataneesta lokakuun kansannoususta vuonna 
1989.

A U T O N O M I N E N  AY- T O I M I N TA  H A L L I T U K S E N 
R I E S A N A

Vuodesta 1989 lähtien Algeriassa on perustettu yli 50 au-
tonomista ammattiliittoa. Maïchen mukaan ne tähtäävät 
rauhanomaiseen yhteiskunnalliseen muutokseen väkival-
lattoman toiminnan kautta, keinoinaan muun muassa mie-
lenosoitukset, lakot, nälkälakot, protestit ja neuvottelu val-
lanpitäjien kanssa. Autonomisten ammattiliittojen ohella 
maassa on myös yksipuolueajalta periytyviä ja vallanpitäjien 
kanssa liittoutuneita ammattiliittoja, jotka kuuluvat UGTA-
keskusjärjestöön.

Autonomiset ammattiliitot haastavat jatkuvasti Algeri-
an hallituksen politiikkaa ja muodostavat merkittävän osan 
maan sirpaleisesta oppositioliikkeestä. Työpaikkatasolla 
autonomisten liittojen toimintaa rajoitetaan rajusti, mis-
tä johtuen ne ovat kehittyneet yhä enemmän poliittisen 

protestiliikkeen suuntaan perinteisen ammattiyhdistystoi-
minnan sijaan.

Väitöskirjatutkimuksessaan Maïche havaitsi, että auto-
nomisten ammattiliittojen aktiivit ovat moninainen joukko 
niin iän, sukupuolen kuin poliittisen ajattelunkin suhteen. 
Liittojen aktiiveissa toimii niin anarkisteja kuin islamisteja-
kin.

Autonomisten ay-liikkeiden vahvaan sitoutumiseen väki-
vallattomuuteen on Maïchen mukaan sekä hyvin käytännöl-
lisiä että laajempia, yhteiskunnan ja vallan analyysiin liitty-
viä syitä. Osa erityisesti vanhemmista aktivisteista on hänen 
mukaansa perillä väkivallattomuuden teoriasta ja esimer-
kiksi Gandhin kirjoituksista. Toisaalta Algerian väkivaltako-
neiston haastaminen aselliseen konfliktiin johtaisi opposi-
tion lähes varmaan tappioon, mistä syystä vallan vastustami-
seen on täytynyt kehittää luovempia keinoja.

Maïchen arvion mukaan myös vuosina 1992–2000 käy-
ty sisällissota saattaa vaikuttaa asiaan. Aseellisen konfliktin 
aiheuttama kärsimys on vielä tuoreena algerialaisten muis-
tissa, ja väkivallan uudelleen eskaloitumisen uhka näyttää 
todelliselta.

Sisällissota islamistijärjestöjen ja Algerian keskushal-
linnon välillä puhkesi pian monipuoluejärjestelmään 

Hirak-liikkeen mielenosoitus vuonna 2019.
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Poliisi kohdistaa autonomisten ay-liikkeiden aktiiveihin 
toistuvaa vainoa, pahoinpitelyjä ja vangitsemisia, eikä liitoil-
le anneta virallisia toimilupia. Hallituksen tiedotusvälineet 
demonisoivat liittoja samalla kun median kontrolloinnilla 
niitä estetään saamasta omille kannoilleen näkyvyyttä. Liit-
toja pyritään myös tekemään vaarattomiksi lahjonnan ja 
korruption keinoin.

Jo itsenäisyysodan ja yksipuoluevallan ajoilta periytyy Al-
gerian hallituksen tapa soluttaa omia kannattajiaan opposi-
tioliikkeiden johtoon ja pyrkiä hallitsemaan niitä sitä kaut-
ta. Maalle ominainen tapa on myös todellisille autonomisil-
le ammattiliitoille rinnakkaisten “kloonijärjestöjen” perus-
taminen. Tässä strategiassa autonomiseen liittoon soluttau-
tuneet toimijat pyrkivät lietsomaan liitossa riitaa ja hajaan-
nusta. Tavoitteena on, että liitto lopulta jakaantuu kahdeksi 
erilliseksi osaksi, jotka molemmat väittävät olevansa ainoa 
ja alkuperäinen autonominen liitto. Todellisuudessa halli-
tuksen edustajat kuitenkin kontrolloivat alkuperäisestä lii-
tosta irronnutta “kloonijärjestöä” ja vallanpitäjät käyvät sen 
kanssa neuvotteluja, samalla kun todella autonominen liit-
to kohtaa edelleen ankaraa sortoa.

Maïchen mukaan hallituksen strategiat ovat jossain mää-
rin onnistuneet torjumaan autonomisten ay-liikkeiden vai-
kutusvaltaa. Vuosia 2011–2018 hän kuvaakin liikkeiden pas-
siivisuuden kaudeksi, jolloin toimintaa määritti jopa epä-
toivo. Tilanne muuttui vasta vuonna 2019, jolloin Algerian 
vanha ja heikkokuntoinen presidentti Abdelaziz Bouteflika 

siirtymisen jälkeen, ja sota pitkälti pysäytti alkaneen demo-
kratia- ja ihmisoikeuskehityksen. Maïchen haastattelemien 
autonomisten liittojen aktiivien keskuudessa elääkin sitkeä 
epäluulo, jonka mukaan maan vaikutusvaltainen armeija 
olisi tahallaan ruokkinut konfliktia islamistien kanssa saa-
dakseen syyn tukahduttaa oraalla olleet kansalaisvapaudet.

VA L L A N  S T R AT E G I AT

Sisällissodan jälkeen Algeriassa koettiin kovan taloudellisen 
nousun vuosikymmen, mutta oppositiovoimien sorto ei ka-
donnut mihinkään. Maïche löysikin tutkimuksessaan suu-
ren määrän tapoja, joilla keskusvalta on pyrkinyt torjumaan 
esimerkiksi juuri autonomisten ay-liikkeiden uhkaa.

Väkivallattomuuteen 
sitoutumiseen on sekä hyvin 
käytännöllisiä että laajempia, 
yhteiskunnan ja vallan analyysiin 
liittyviä syitä.

A L G E R I A N  VÄ K I VA L L AT T O M AT L I I K K E E T

Algerian autonomisten ammattiliittojen keskusjärjestö CGATA:n kokous.
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ilmoitti nousevansa ehdolle viidennelle kaudelleen saaden 
vastaansa laajan kansannousun.

H I R A K - L I I K E  J A  O P P O S I T I O N  U U S I  N O U S U

Bouteflikan ilmoituksen jälkeen syntyi protestiliike, jota 
kutsutaan nimellä Hirak. Nimi merkitsee yksinkertaisesti 
“liike”. Pysyviä rakenteita ja tarkkarajaisia vaatimuksia ai-
nakin tähän asti kaihtanut liike aiheutti huhtikuun 2019 
alussa Bouteflikan ja hänen jälkeensä useiden ministerien 
eroamisen tehtävästään, mutta protesti ei pysähtynyt sii-
hen. Väkivallattomat ja osallistujamääriltään valtavat mie-
lenosoitukset ovat jatkuneet, vaikka koronavirus on välillä 
laittanut ne tauolle.

Siinä missä aiemmin jo parinkymmenen hengen oppo-
sitiohenkinen mielenosoitus olisi ollut osanottajilleen suuri 
riski, Hirak-liikkeen jättiläismielenosoitukset ovat parhaim-
millaan keränneet Maïchen mukaan kaduille miljoonia ih-
misiä, eikä poliisi ole usein pystynyt puuttumaan tapahtu-
miin. Bouteflikan eron jälkeen liike on muun muassa vaa-
tinut parempia taloudellisia ja sosiaalisia oloja. Ainakin osa 
liikkeestä boikotoi uusia vaaleja joulukuussa 2019 ja pitää 
myös siinä valittua presidentti Abdelmadjid Tebbounea vas-
tustajanaan. Vaaleissa ei ollut todellisia, riippumattomia eh-
dokkaita, ja äänestysprosentti jäi vain noin 40:een.

Autonomiset ay-liikkeet ovat saaneet uuden piristysruis-
keen kansannoususta. Maïchen mukaan myös liittojen ko-
kemus oppositiotoiminnasta on toiminut tukena kansan-
nousulle, ja niiden pitkäaikaisia vaatimuksia on kuultu Hi-
rak-liikkeen mielenosoituksissa. Tulevaisuus näyttää tällä 
hetkellä taas valoisammalta myös autonomisille ay-liikkeil-
le.

Maïchen arvion mukaan Hirak on todella monipuoli-
nen liike. Se on toisaalta todellinen kansanliike, joka on 
pystynyt keräämään mukaansa laajoja, aiemmin poliittisesti 
passiivisia ihmisjoukkoja. Toisaalta hänen mukaansa ei ole 
selvää, kuka liikkeen alunperin aloitti ja millä motiiveilla. 
Hän pitää mahdollisena, että liikkeen käynnistämisen taus-
talla ovat voineet olla myös eri eliittiryhmien väliset valta-
taistelut.

Aivan viime aikoina on näkynyt merkkejä siitä, että hal-
linto on jälleen tarttumassa rajumpiin otteisiin kritiikin tu-
kahduttamiseksi. Maïche kuitenkin toivoo, että tilanteen 
kärjistyminen vältetään. Positiivisena hän pitää sitä, ettei 
yksikään ryhmä näytä toistaiseksi onnistuneen kaappaa-
maan Hirak-liikettä omaan kontrolliinsa, vaan kaduilla on 
edelleen moninainen joukko oppositiovoimia. Kansannou-
su jatkuu. •

Koko Karim Maïchen alustus 13.5.on katsottavissa Aseista-
kieltäytyjäliiton Youtube-tilillä nimellä Siviilien puolustus: 

Algerian väkivallattomat liikkeet. Videon osoite: 
https://www.youtube.com/watch?v=qzdc0kIVUZ8

A L G E R I A N  VÄ K I VA L L AT T O M AT L I I K K E E T
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K E S K U S T E L U  R A U H A N A K T I V I S T I 
E L E N A  P O P O VA N  K A N S S A 
M E D I A N A R R AT I I V E I S TA , 
R A U H A N P Y R K I M Y K S I S TÄ  J A 
V E N Ä J Ä N  S O TAT O I M I S TA .

Päätimme keskittyä tässä Antimilitaristin numerossa kansainväli-
syyteen, ylirajaisuuteen ja rajat ylittävään yhteistyöhön rauhanra-
kentamisessa. Viholliskuvia kehitetään aktiivisesti mediassa. Kään-
teisesti ajateltuna, viholliskuvien purkaminen voi helpottaa ylira-
jaista ymmärrystä ja avata tien pysyvämpään rauhaan. Konflikti-
en oikeuttaminen tapahtuu pitkälti narratiivien kautta, mikä myö-
tä valtioille syntyy intressejä osallistua määrittelykamppailuihin.

Halusimme laajentaa perspektiiviämme ja pyysimme tässä tar-
koituksessa Pietarissa asuvaa Elena Popovaa kertomaan, miltä 
asiat näyttävät rajan toisella puolella.

Olemme saaneet lukea suomalaisessa mediassa lukuisia uuti-
sia Venäjän sotakoneiden lähestymislennoista kohti Euroopan 
rajoja. Samaan aikaan saamme hyvin vähän tietoa Naton so-
takoneiden samantyylisistä lähestymislennoista. Olemme saa-
neet lukea raportteja siitä, kuinka Venäjä keskittää joukkojaan 
Itä-Ukrainan raja-alueelle, mutta vähemmän NATO:on laa-
jimmasta sotaharjoituksesta vuosikymmeniin tai Yhdysvaltain 
lähettämistä joukoista Mustamerellä. Miten nämä tapahtuvat 
näyttäytyvät tavallisen venäläisen näkökulmasta?

Elena Popova: Venäläinen propaganda televisiossa on väittä-
nyt täsmälleen päinvastaista. Sen mukaan NATO uhkaa Ve-
näjää, Venäjä järjestää sotaharjoituksia missä haluaa omalla 

alueellaan, länsimainen media syyttää perusteettomasti Ve-
näjää aggressioista, ja niin edelleen. Minä ja ystäväni emme 
kuuntele tuota melua televisiossa. Siitä huolimatta ajatte-
len, että osa ihmisistä, jotka eivät seuraa kriittisiä uutisläh-
teitä, ovat alttiita propagandan vaikutukselle. Tunnen sel-
laisia ihmisiä.

Olemme ystävieni kanssa seuranneet vaihtoehtoisia me-
dialähteitä kuten Dojd(Rain), Meduza, Novaya Gazeta, Me-
diazone, ja niin edelleen. Kriittiset tiedotusvälineet ovat ol-
leet luonnollisesti huolestuneita sotilaallisen voiman näy-
töistä Venäjän toimesta.

Samaan aikaan kuitenkin tiedostamme, että sotilaallisen 
voiman demonstroiminen ei ole yhtä vaarallista kuin oikeat 
sotilaalliset toimet, joita Venäjä suorittaa tai jotka tapahtu-
vat sen tuella.

Avaan seuraavaksi muutamia esimerkkejä koskien Uk-
rainaa, Syyriaa ja yksityisten sotilaallisten yhtiöiden toimia.

Ukraina

Venäjä ei avoimesti valloita tällä hetkellä, kuten se teki vuo-
den 2008 väkivaltaisuuksien aikaan Georgiassa. Tästä huo-
limatta Venäjä on vuodesta 2014 lähtien osallistunut sotaan 
Itä-Ukrainassa, tukenut niitä, jotka lähtevät alueelle Venä-
jältä sotimaan ja tukenut taisteluita Ukrainan armeijaa vas-
taan. Virallinen media Venäjällä ei tunnusta tätä tosiasiaa, 
mutta kriittinen media on kirjoittanut siitä.

Syyria

Huhtikuun 2. päivänä 2021 venäläiset ihmisoikeusaktivistit 
esittelivät ensimmäisen raporttinsa (“A devastating decade”) 

INFORMAATIOTYHJIÖTÄ 
PAIKKAAMASSA

T E K S T I :  K A S P E R  K O T I S A A R I   K U V A :  E L E N A  P O P O V A
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Syyrian arabitasavallan aseellisesta konfliktista, joka johti 
yhteen aikamme laajimmista humanitaarisista katastrofeis-
ta. Raportissa on dokumentoitu eri osapuolten tekemiä ih-
misoikeuksien ja humanitaarisen lain loukkauksia 10 vuot-
ta kestäneen sodan aikana – mukaan lukien Syyrian armei-
jan, aseellisten oppositioryhmien, terroristiryhmien, Venä-
jän asevoimien ja Yhdysvaltojen johtaman kansainvälisen 
koalition tekemiä rikkomuksia. Raportti paljastaa ennen-
näkemättömän määrän rikkomuksia, sotarikoksia ja rikok-
sia ihmisyyttä vastaan. Raportin valmistelivat Memorial Hu-
man Rights Center, Civic Assistance Committee, Alexander 
Gorbatšov, joka toimii ihmisoikeusjärjestö Sotilaiden äidit 
-järjestön Pietarin osaston lakiasiantuntijana, sekä Youth 
Human Rights Movement, joka ilmoitti toimintansa päät-
tymisestä viime vuonna.

Raportin tekijät analysoivat Syyrian sodan keskeisim-
mät tapahtumapaikat ja vaiheet ja kuvaavat räikeitä ihmis-
oikeuksien loukkauksia: mielivaltaisia pidätyksiä, katoami-
sia, kidutusta ja epäinhimillistä kohtelua vankiloissa, lait-
tomia teloituksia sekä erottelematonta tuhoa aiheuttavien 
aseiden ja muiden sopimusten vastaisten aseiden käyttöä. 
Lisäksi kerrotaan saartojen, näännyttämisen, seksuaalisen 
väkivallan ja lääkehoidon kieltämisen käytöstä sodankäyn-
nin menetelminä. Raportti perustuu yli 150 haastatteluun 
silminnäkijöiden ja uhrien kanssa.

Raportin tarkoituksena on täyttää informaatiotyhjiötä 
Syyrian tapahtumista venäläiselle yleisölle sodan keskel-
le joutuneiden siviilien kertomusten avulla. Sen jälkeen 
kun Venäjä virallisesti liittyi mukaan Syyrian sotaan vuonna 
2015, se riisti tuhansien rauhanomaisten syyrialaisten elä-
män, tuhosi kymmeniä kaupunkeja ja kyliä, vammautti tu-
hansia lapsia ja teki tuhansista perheistä pakolaisia.

“Syyrian konfliktin tilanne, mukaan lukien ihmisoikeuk-
sien suhteen, on jäänyt lähes täysin huomaamatta venäläi-
seltä yhteiskunnalta. Samaan aikaan kyseessä on yksi viime 
vuosikymmenten traagisimmista luvuista ihmiskunnan his-
toriassa. Yli 20 miljoonaa ihmistä joutui kärsimään Syyrian 
sodasta. Kuolleiden ja haavoittuneiden määrä on valtava. 
Ihmisten julmuus ylitti kaikki kuviteltavissa olevat rajat”, ra-
portin tekijät kirjoittavat. 

Raportti otettiin hyvin vastaan Lähi-idässä. Tästä huoli-
matta tiedän, että moni Venäjän armeijan sotilas mielellään 
osallistuu virallisiin operaatioihin Syyriassa, koska siitä mak-
setaan korkeaa palkkaa. Venäjä tukee al-Assadia, joka on 
diktaattori ja jonka vankiloissa ihmisiä kidutetaan.

Yksityiset sotilaalliset yritykset (“Wagner-ryhmä” ja muut)

Yksityiset sotilaalliset yritykset ovat myös hyvin vaarallisia. 
Vuosina 2019–2020 kriittinen mediataho Novaja Gazeta jul-
kaisi artikkeleita tutkimuksestaan liittyen rikokseen, jonka 
niin sanotun ‘Wagne-ryhmän’ militantit tekivät vuonna 2017. 
Yhtiön sotilaat taistelivat Syyriassa Jevgeni Prigožinin yrityk-
sen asialla. Prigožin taas kuuluu Putinin lähipiiriin ja on saa-
nut lisänimen “Kremlin kokki” tai “Putinin kokki”. Wagner-
ryhmän militantit kiduttivat syyrialaista, värväystä paennutta 
Hammadietä brutaalisti, minkä jälkeen he tappoivat tämän 
ja kuvasivat kaiken videolle. Rikos tapahtui kaasukentällä, 

jota hallinnoi Prigožinia lähellä oleva yritys. Venäjän syyttä-
jänvirasto ei reagoinut tapaukseen lainkaan. Hammadien ta-
rina on traaginen. Hän lähti Syyriasta välttääkseen värväyk-
sen armeijaan. Myöhemmin hän kuitenkin palasi maahan ja 
hänet pakkovärvättiin. Hän karkasi, joutui etsityksi, pakoili ja 
joutui lopulta yksityissotilaiden teloittamaksi.

Venäläiset journalistit Alexander Rastorguev, Orkhan 
Dzhemal ja Kirill Radchenko (suomalaistetut nimet otettu 
(IS:n uutisesta) murhattiin 30.7.2018 tutkiessaan Wagner-
ryhmän toimia Keski-Afrikan tasavallassa. Novaja Gazeta ja 
muut kriittisen median edustajat kirjoittivat tapauksesta.

Mitä Venäjällä tapahtuu: Kidutus, tekaistut syytteet ja epä-
reilut oikeudenkäynnit Venäjällä

Kidutus, kaltoinkohtelu ja lääketieteellisen hoidon puute ei-
vät ole vain sodan ilmiö. Venäjällä ne ovat keskeisiä ongelmia 
vankiloissa sekä ekstremismi- ja terrorismi-rikosoikeudenkäyn-
neissä. Kansalaisjärjestöt Memorial ja Venäjän Kidutuksen vas-
tainen komitea julkaisevat internetsivuillaan materiaaleja, jois-
ta käy ilmi vankien ja epäiltyjen kohtaaman kidutuksen ja väki-
vallan laajuus sekä jatkuvat tekaistut syytteet.

Piiloutuen ekstremismin ja terrorismin vastaisen toimin-
nan taakse, Venäjän turvallisuuspalvelu FSB ja muut insti-
tuutiot aloittavat rikosoikeudenkäyntejä yksinkertaisesti 
näyttääkseen tekevänsä tärkeää työtä ja saadakseen valtiolta 
tukia työlleen. Reilun ja riippumattoman tuomioistuimen 
lähes totaalinen puuttuminen tekee tämän mahdolliseksi.

Tällä hetkellä kaikkien huulilla on riippumaton media ja 
poliittinen vaino, joka on Venäjällä käynnissä. Rauhanliik-
keisiin liittyen olen vakuuttunut siitä, että oikea rauhanliike 
voi kehittyä vain demokraattisessa maassa: silloin kun ihmi-
set voivat ilmaista mielipiteensä ja – mikä vielä tärkeämpää 
– kun heidän mielipiteensä myös vaikuttavat viranomaisten 
päätöksentekoon. Rauhan edistäminen on ennen kaikkea 
yritys pysäyttää väkivalta. Mutta Venäjä on täynnä väkivaltaa, 
ennen kaikkea omia kansalaisiaan kohtaan. Tietenkin voin 
piirtää kyltin, jossa sanotaan että vastustan Venäjän konei-
den toteuttamaa Syyrian pommittamista (itse asiassa tein-
kin niin). Mutta epäilen sitä, kuinka suuri vaikutus tällä on 
– poislukien se, että poliisi pidättää minut jos seison kyltin 
kanssa yli 10 minuuttia. Tästä johtuen uskon, että tärkeintä 
Venäjällä on kansalaisjärjestöjen työ ihmisoikeuksien edis-
tämisen puolesta sekä kansalaisjärjestöjen ja kriittisen me-
dian työ informaation välittämiseksi kansalaisille.

On lähes mahdotonta vaikuttaa viranomaisten toimin-
tatapoihin. Samaan aikaan he ovat tehneet kaikkensa var-
mistaakseen, ettei heitä voida erottaa. Tämä ei ole yksinker-
tainen tarina. Joskus tulee surulliseksi siitä kun asiat eivät 
muutu paremmiksi. Uskon kuitenkin ettei ole muuta tietä 
kuin toimia ihmisoikeuksien puolesta. Yksi asia luo toivoa: 
nuorista on tullut entistä kiinnostuneempia politiikasta, he 
lukevat kriittistä mediaa, ilmaisevat mielipiteitään interne-
tissä ja yrittävät eri tavoin muuttaa tilannetta. Jotkut heistä 
seuraavat tulevaa äänestystä, yrittäen vastustaa vääristelyä.

Omasta osaltani yritän tehdä parhaani opettaakseni ja kan-
nustaakseni nuoria miehiä suojaamaan itseään välttääkseen 
värväyksen asevoimiin. Se on asia, jonka todella voin tehdä. •

I N F O R M A AT I O T Y H J I Ö TÄ  PA I K K A A M A S S A
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Yhtenä väkivallattoman kamppailun eduista on usein pi-
detty sitä, että monenlaiset ihmiset voivat osallistua sii-
hen eri tavoin. Jotta väkivallaton kamppailu voi saavut-
taa päämääränsä, se vaatii kuitenkin osallistujiltaan kykyä 
kohdata heihin kohdistetut sanktiot. Kamppailun aiheis-
ta ja yhteiskunnallisista olosuhteista riippuen nämä voi-
vat olla hyvin voimakkaita ja raakojakin, kuten olemme 
myös Myanmarin vallankaappauksen jälkeen nähneet.

Kohdistipa väkivallattomien toimijoiden – tai väkival-
lattoman kamppailun teoreetikko Gene Sharpin sanoin 
aktionistien – vastustaja näihin millaisia vastatoimia ta-
hansa, merkitystä on lopulta vain sillä, lopettavatko akti-
onistit toimintansa. Mikäli kamppailu jatkuu sanktioista 
huolimatta, väkivallattomiin aktionisteihin kohdistetut 
sanktiot kääntyvät usein niiden määrääjää vastaan, sillä 
taipumattomuus kovienkin vastatoimien edessä herättää 
tyypillisesti sympatiaa sekä väkivallattoman kamppailun 
harjoittajia että sen päämääriä kohtaan, ja kasvattaa tyy-
tymättömyyttä sanktioiden määrääjää kohtaan. Rohke-
us tai pelottomuus mahdollistaa kamppailun jatkamisen 
vastatoimista huolimatta, kun taas pelko heikentää ja tu-
hoaa niitä prosesseja, joihin väkivallaton vastarinta nojaa.

Aktionistien onkin voitettava vastustajan sanktioita 
kohtaan tuntemansa pelko. Sharpin mukaan heidän pi-
tää hajottaa tuntemansa apatia, alistuneisuus ja voimatto-
muus, ja kääntää ne vastakkaisiksi tuntemuksikseen. Mo-
handas Gandhia seuraten Sharp esittää aktionisteille ole-
van tärkeää muuttaa omaa "tahtoaan" kolmella tavalla: 1) 
Luomalla muutos passiivisesta vääryyden hyväksynnästä 
itsekunnioituksen ja rohkeuden suuntaan, 2) tunnusta-
malla oma osuutensa vastustajansa toiminnan mahdollis-
tamisessa sekä 3) rakentamalla päättäväisyyttä evätä vas-
tustajalta aktionistien hyväksyntä ja yhteistyö. Tyypillisesti 
tämä vaatii sitä, että aktionisteilla on luottamus asiansa 

ROHKEUS 
VOITTAA 
PELON
oikeutukseen, periaatteisiinsa ja hyödyntämänsä toimin-
nan tekniikoihin.

Kaikkea tätä ei tarvitse saavuttaa kerralla, vaan pelot-
tomuutta voidaan harjoitella vaiheittain. Aktionistit voi-
vat aloittaa vähemmän riskialttiista toiminnasta ja raken-
taa pikkuhiljaa itsevarmuutta sekä uskoa kykyynsä saada 
aikaan muutosta. Olosuhteista riippuen vähemmän riski-
altista toimintaa saattaa olla esimerkiksi suullinen tai kir-
jallinen kritiikki, ja hyvin riskialtista toimintaa sotilastu-
kikohdan alueelle tunkeutuminen tai hallintorakennuk-
sen sisäänkäynnin tukkiminen.

Yllä kuvattu tahdon muutoksen laatu on Sharpin mu-
kaan väkivallattomassa kamppailussa tärkeämpää kuin 
se, kuinka moni ihminen muuttaa tahtoaan. Pienikin 
joukko väkivallattomina, pelottomina ja järkähtämättö-
minä säilyviä aktionisteja voi jatkaa toimintaansa, saavut-
taa pienempiä tavoitteita ja kannustaa esimerkillään mui-
ta samanlaiseen toimintaan. Sen sijaan suuri joukko, joka 
ei kykene tähän vaan sortuu väkivaltaan tai pelokkuu-
teen, hajoaa kohdatessaan kriisin. Lähestyttävyydestään 
huolimatta väkivallaton kamppailu pohjautuukin pitkälti 
osallistujiltaan vaadittuun rohkeuteen. •

Vallan menoa -palstalla yhteiskuntatieteiden maisteri Juhani 
Mastokangas kirjoittaa väkivallattomasta kamppailusta ja sen 
tiimoilta.
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Mark Danielsin ohjaama dokumentti Enemy Image on 
melko kattava kuvaus sotajournalismin ja -propagandan 
kehitykseen ja vaiheisiin Vietnamin sodasta Irakin so-
dan alkuun. Se sisältää merkittävää kuvamateriaalia nä-
kökulmista, joita harvemmin näkee. Dokumentti alkaa 
Vietnamin sodan aikaisten sotareportaasien kuvauksella. 
Toimittajat liikkuivat tuolloin melko vapaasti sotatoimi-
alueella ja pääsivät esimerkiksi rajoituksitta haastattele-
maan siviiliväestöä. Tämä tuotti toisinaan sisältöä, joka 
paljasti räikeitä väärinkäytöksiä tai sotilaiden moraalisesti 
arveluttavia toimia. Ennen kaikkea vapaa journalisti pys-
tyi tuottamaan samaistuttavia kuvia ihmisistä konfliktin 
toisella puolella. Vietnamista saapuneet kuvat käänsivät 
amerikkalaisten ja eurooppalaisten kansalaisten mieli-
piteen sotaa vastaan ja vaikuttivat läntisessä maailmassa 
nousseeseen suureen rauhanliikkeeseen. Yksi kuuluisim-
mista kuvista on mielivaltainen katuteloitus, joka järkytti 
amerikkalaista yleisöä. Muun muassa kyseisiin kuviin liit-
tyen dokumentista on syytä antaa sisältövaroitus herkim-
mille katsojille.

Dokumentti etenee kronologisesti kohti 2000-lukua ja 
yhä tiukempaa journalistien rajoittamista sotatoimialu-
eilla. Grenadan miehityksen yhteydessä Yhdysvaltojen ar-
meija kokeilee estää reportterien pääsyn tapahtumapai-
koille kokonaan, mutta illuusio rikkoutuu yhden toimit-
tajan päästyä sattumalta sotatoimialueelle ja pr-haitasta 
tulee armeijalle suuri. Pentagon kehittää doktriiniaan 
ja päästää toimittajat Persianlahden sodassa kuvaamaan 
vapaasti, mutta heidät sidotaan kulkemaan tiukasti ame-
rikkalaisten joukkojen mukana. Käyttöön otetaan niin 
sanottu media pool, johon kaikkien toimittajien materi-
aalit lisätään ja tarkistetaan. Kuvamateriaalia syntyy valta-
vasti, mutta se suodatetaan ja uudelleentulkitaan armei-
jan johdolla. Esimerkiksi Kuwaitista pakenevien siviilien 
pommitettu autoletka aavikolla esitetään siten, että muu-
tama joukossa ollut tankki otetaan taustaksi ja kuolleita 
väitetään sotilaiksi ja varkaiksi. Pakenevien siviilien jouk-
komurha on edelleen oikeudessa käsittelemätön sotari-
kos, josta amerikkalainen yleisö ei ole saanut kunnollista 

ARVIO: ENEMY IMAGE
tietoa. Pian tapauksen jälkeen George H. W. Bush päät-
tää lopettaa sodan ja tapaus jää sodan lopun uutisoinnin 
varjoon.

Uuden doktriinin haitaksi koetaan Pentagonin taholta, 
että se on liian kliininen eikä tuota riittävän vahvaa voiton-
kuvastoa. Irakin sodassa media poolin käyttöä jatketaan. 
Reportterit allekirjoittavat armeijan kanssa nyt sopimuk-
sen, jossa heidät määrätään tiettyyn yksikköön, jonka mu-
kana heidän on pakko pysyä. Yksikköön ei voi myöhem-
min palata, mikäli toimittaja päättää lähteä alueelta.

Silti vaihtoehtoista materiaalia saadaan sotatoimialu-
eelta muutamien reportterien toimesta, jotka ovat Bag-
dadissa pommituksen aikana. Siviilien kotien etsintää, 
haavoittuneita siviilejä kuvaavaa materiaalia ja väärin osu-
neita iskuja päätyy amerikkalaisen toimittajan haltuun, 
jonka on tarkoitus näyttää materiaali iltauutisissa. Vähän 
ennen iltauutisia juttu perutaan ja toimittaja saa potkut. 
Hän tarjoaa materiaalia toiselle televisioyhtiölle, jonka vä-
liportaan esimies hyväksyy materiaalin. Pian kuitenkin ka-
navan ylin johto irtisanoo esimiehen, eivätkä muut televi-
sioyhtiöt suostu tämän jälkeen esittämään materiaalia.

Kiinnostavan käänteen melko rajoitettuun sotajourna-
lismiin tuo Al Jazeera ja muut arabimaailman uutistalot, 
jotka tuottavat materiaalia, joka ei sovi Pentagonin narra-
tiiviin. Irakin hyökkäyksen aikaan amerikkalainen media 
valitsee näyttää materiaalia, mutta tulkitsee sitä uudelleen, 
esimerkiksi väittäen haavoittuneita siviilejä sotilaiksi.

Dokumentin heikkouksiin kuuluu se, että näkökulma 
on melko vahvasti amerikkalainen. Sen suurin anti on 
kuitenkin kurkistus sotapropagandan lavasteiden taak-
se. Se, miten sota esitetään ja kenen näkökulmasta, on 
poliittinen kenttä, josta käydään kovaa kamppailua. Sillä, 
missä määrin vihollinen onnistutaan dehumanisoimaan, 
on suuri vaikutus sodan kannatukselle kansalaisten kes-
kuudessa. Tästä syystä narratiivin hallintaan ollaan val-
miita käyttämään paljon resursseja. Historia osoittaa, että 
tavalla, jolla asiat esitetään, voi olla käänteentekevä vaiku-
tus siihen, voiko sota jatkua, vai kääntyykö yleinen mieli-
pide sitä vastaan. •
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(O: Mark Daniels, 2005)
Tunnettu chileläinen artisti ja kansalaisaktivisti Víctor Jara Helsingissä Vietnamin sodan vastaisessa mielenosoituksessa vuonna 1969
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NELJÄN TÄHDEN SOTARI-
KOLLISJÄRJESTÖ – SOTURIT 
JA PATRIOOTIT TASA-ARVOI-
SEMPINA KUIN KOSKAAN
T E K S T I :  K A L E V I  K A P I N A I N E N

“ PA K I N O I T S I J A  E D U S TA A 
TAVA L L I S E N  I H M I S E N  T E R V E T TÄ 
J Ä R K E Ä  J A  H U U M O R I N TA J U A . 
[ . . . ]  H Y VÄ LTÄ  PA K I N O I T S I J A LTA 
VA A D I TA A N  L U O N TA I S TA 
T Y Y L I TA I T O A ,  J O TA  O N  M E L K E I N 
M A H D O T O N  O P P I A . ”  N Ä I N 
T O T E S I  M I K A  WA LTA R I  V U O N N A 
1 9 3 5 .

Edellä mainituista ominaisuuksista minulla tuskin on 
montaa. Huumorini on ollut koetuksella jo pitkään. Ei 
ole helppoa tehdä töitä tasa-arvon ja väkivallattomuuden 
eteen, kun viereisen oven takana puhutaan punaisesta 
linjasta ja toisella puolella katua juhlitaan naistenpäivää 
varsin kyseenalaisissa merkeissä.

En nyt tarkoita leviämisvaihetta tai kuuden hengen 
kokoontumisrajoituksia. Pandemia on so last season. En 
ole virologi enkä voi vilkaista.

Puhutaan nyt siis Bidenista ja Putinista. Ydinaseveljekset 

vertailevat vehkeitään ja vetelevät punaisia viivoja kuin 
Ilmari Kianto vuonna 1909 konsanaan. Tilanne saattaa 
uutisten perusteella vaikuttaa pahalta, mutta tämän paki-
nan myötä haluan sytyttää lukijakunnassa jonkinasteisen 
toivonkipinän.

Ensinnäkin, kenraaliluutnantti Richardson ja ilma-
voimien kenraali Van Ovost räjäyttivät lasikatot paskak-
si Yhdysvalloissa presidentti Bidenin antaessa heille ylen-
nyksen. Biden itse kertoo kyseisten naisten olevan “erin-
omaisia ja merkittävän päteviä sotureita ja patriootteja”. 
Kansainvälisenä naistenpäivänä saimme siis todistaa, että 
asesekoilua toteutetaan entistä enemmän binääriseen 
sukupuoleen katsomatta. Kyllä on tasa-arvo ryypännyt it-
sensä huonoon kuntoon.

Toiseksi, juuri saamani tiedon mukaan antimilitaris-
teille on tiedossa työnsarkaa vielä pitkäksi aikaa. Tule mu-
kaan pettyneeseen joukkoomme. •

Työn iloa, toverit.

Rakkain terveisin 
Kalevi Kapinainen

pa k i n a pa l s ta

Keijo Ahlqvistin sarjakuva sivarikokemuksistaan
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Mitä sivari 
duunaa nyt? 

Keijo Ahlqvist, melkein 66 v
Siviilipalveluspaikka: Kemin 
kaupunki
Nykyinen toimi: saattohoidos-
sa ilman saattajaa

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

Kun lykkäys oli käytetty loppuun, piti valita, jääkö syr-
jäytymään punaisilla papereilla vai valitseeko aktiivisen 
loppuelämän ja etsii mielekkään siviilipalveluspaikan. 
Tarjolla oli useita: Suomen Joutsenen merimiesammatti-
kouluun ruokalistojen piirtäjäksi, Espoon palo-opistoon 
(”Kyllä me sulle jotain tekemistäkin löydettäis”) ja Kemiin 
kaupunginkanslian ja kulttuuritoimen kesken jaetuksi 
työntekijäksi. Koska Kemi oli sarjakuvakaupunki, ja koska 
olin sarjakuvaorientoitunut, valitsin Pohjoisen. 

Kemissä jouduin tosiaan kulttuurisiin puuhiin. Toimin 
kaupungin tiedotuslehden toimittajana, valokuvaajana, 
piirtäjänä ja taittajana, kulttuuritoimen tiedottajana, hans-
lankarina, elokuvatoimen järjestäjänä ja sarjakuvapiirtäjä-
nä. Kaiken sain opetella tekemällä. Niillä taidoilla pärjäsin 
työurani.

Millainen oli mielestäsi siviilipalveluksen koulutusjakso?
Tuohon aikaan ei ollut koulutusjaksoa. Jouduin vie-

lä perustelemaan vakaumukseni majuri Röbergille, joka 
sanoikin, että ”kyllä me useimmista asioista ollaan ihan 
samaa mieltä, paitsi siitä, ettei minusta puolustusvoimia 
ihan huomenna pitäisi lakkauttaa”. Palvelin täyden vuo-
den, enkä malttanut käyttää lomia, kun Kemissä oli kiin-
nostavampaa. Litteroita jäi nippu käyttämättä. Loppu-
sota käytiin NATO:n alueella Norjassa kulttuurimatkalla 
Tromssaan, jossa minut ylennettiin Sivarimestariksi. Ko-
tiutuessa minulle myönnettiin kunniamerkki, jonka sain 
itse suunnitella. Siinä luki Pro Patria, ja kultaseppä Ypyä 
kysyi tarkennusta mallikuvaan: ”Onko tarkoitus, että nuo 
pyllynposket leikataan auki?”. 

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

Siviilipalvelus osoittautui minulle ratkaisevaksi kou-
lutukseksi elämään. Opin monta ammattia, joilla sittem-
min tulin toimeen. Tutustuin toimittajana mitä erilaisim-
piin ihmisiin rikollisista pääjohtajiin. Opin käyttäytymään 
ihmisiksi. Tosin tuohon aikaan juotiin paljon – myös 

palvelutehtävissä. Kun arastelin, esimieheni kulttuurisih-
teeri Porkola antoi kirjallisen käskyn humaltua mm. kau-
pungin tiedotustilaisuuden cocktail-kekkereillä, joihin tie-
dottajan piti toki osallistua. 

Vaikka arvostan totaalikieltäytyjiä ja tiedän, että moni 
sivaripaikka on perseestä, näen, että sivarivaihe voi myös 
olla avaintilaisuus valmentua kouluelämästä oikeaan, ar-
mottomaan maailmaan, jossa joutuu opettelemaan tule-
maan toimeen myös itselleen vieraiden viiteryhmien kans-
sa. Kun armeija tekee miehistä poikia, sivari voi(si) kasvat-
taa klopeista aikuisia.

Mitä ja missä duunaat tällä hetkellä?
Eläköidyin sarjakuvaopettajan virasta. Pidän eläkettä 

ikuisena (joskin niukkana) apurahana. Lähinnä opiskelen 
ymmärtämään, mistä kaikessa on kysymys ja piirrän koke-
mastani sarjakuvia someen.

Mitä haluaisit viestiä nyt kutsuntaiässä oleville nuorille?
Teillä on oikeus tehdä mitä haluatte. Teillä on oikeus 

muuttaa mieltänne. Älkää rakkaat ihmiset pettäkö elämää 
mukautumalla muiden odotuksiin vaan miettikää, mikä 
teistä tuntuu oikealta. Miettikää vaikka joka päivä uudes-
taan ja korjatkaa tarvittaessa käsityksiänne. Ja hyväksykää 
tosiasiat, jotta voitte vaikuttaa niihin: sota on suurin bis-
nes, aseiden kehittely tiederahoituksen prioriteetti.

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

En enää hyväksy asevelvollisuudesta luopumista, kos-
ka palkka-armeija olisi fasistinen työkalu, jota käytettäisiin 
kansalaisia vastaan suoraan ja välillisesti. Historia tuntee 
tapauksia, joissa asevelvollisuusarmeija on kieltäytynyt tap-
pamasta omiaan. Puolustusvoimat voivat suojella myös fa-
sistista kaappausta vastaan. (toim. huom. Eipä estänyt asevel-
vollisuusarmeija vallankaappausta esim. Chilessä) Sen sijaan 
vaadin oikeistolaisten upseerien hyllyttämistä ja ihmisyys-
kasvatuksen aloittamista puolustuksen kaikilla tasoilla. Ny-
kyinen puolustusvoimien johto on äärioikeistoa, joka myy 
maailmankolkkaamme sotateollisen yhteenliittymän har-
joitusalueeksi tulevaa suursotaa varten.

Nuorempana, ennen kasautumassa olevia ympäristö-
katastrofeja arvelin, ettei pakottamista ja väkivaltaa kauan 
enää tarvita.
 
Paras sivarimuistosi?

Uskomattoman upea tyttöystävä. Ja hassua oli, kun Il-
ta-Sanomien toimittaja haastatteli sivarikunniamerkistä, 
mutta juttu ei kelvannu Ilta-Sanomiin. Lapin Kansa kertoi 
pikku-uutisessa että ”merkki on pyllistysaiheinen”.

Jokin hieno motto tai mietelause enemmän tai vähemmän 
aiheen tiimoilta?

Vaikka me sivarit tiedämme, että äly voittaa aseen, mei-
dän on käytettävä sitä ennen kuin meidät ammutaan. On 
tehtävä tekoja. •
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Muualta poimittua:
“Letters
Never a letter
I get no letters
In the mail

I've been forgotten
Yeah, forgotten
Oh how I wonder
How is it I failed

Now I'm a soldier
A lonely soldier
Away from home
through no wish of my own

That's why I'm lonely
I'm Mr. Lonely
I wish that I could go back home"

-Bobby Vinton (1962)

Toimintakalenteri
28.6.-9.7.2021 Ruokaa ei aseita -vapaaehtoistyöleiri  

       Helsingissä
21.7. klo 18    Heinäkuun aseistakieltäytyjäiltamat  

      (etäyhteyksin)
18.8. klo 18    Elokuun aseistakieltäytyjäiltamat  

      (etäyhteyksin)
27.8.-29.8.      AKL:n aktiivipäivät Pirkanmaalla

Osallistumislinkki kaikkiin aseistakieltäytyjäiltamiin: 
https://meet.jit.si/aseistakieltaytyjailtamat

Lisätiedot ja ilmoittautuminen aktiivipäiville osoitteesta 
toimisto@akl-web.fi 

Seuraa ilmoitteluamme tulevista tapahtumista verkkosi-
vuillamme akl-web.fi sekä someissamme Instagramissa, 
Twitterissä ja Facebookissa! 

WRI 100 
kirjatarjous 

Tilaa War Resisters' Internationalin 
järkälemäinen historiikki War is a Crime against 
Humanity – Story of War Resisters' (WRI, 2005) 
International hintaan 15 euroa (sis. postikulut) 
osoitteesta toimisto@akl-web.fi tai yhdessä 
Aseistakieltäytyjäliiton historiikin Ei sotaa ilman 
sotilaita (AKL, 2015) kanssa yhteishintaan 20 
euroa (sis. postituskulut).




