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Tämän Antimilitaristin teemana ovat sodan syyt. Tieteellises-
ti ajateltuna syyt ovat kausaalisia tekijöitä, jotka ajallisesti
edeltävät niiden vaikutusta. Monesti käytännön tasolla jou‐
dumme katsomaan maailmaa, joka on jo ajautunut sotaan
– tällöin konfliktien liennytys tulee tarpeeseen. Pidem‐
mällä tähtäimellä meidän on kuitenkin välttämätöntä tar‐
kastella sotien syitä: jos juurisyitä ei poisteta, aina uusia so‐
tia ilmenee.

YK:n ympäristöohjelman raportin (2015) mukaan vuo‐
sina 1950–2010 vähintään 40 prosenttia valtioiden välisistä
konflikteista linkittyi luonnonvarojen hallintaan. Luon‐
nonvaroilla on rooli myös konfliktien rahoituksessa: rapor‐
tissa käydään läpi 18 väkivaltaista konfliktia vuoden 1990
jälkeen, joita on rahoitettu luonnonvarojen taloudellisen
hyödyntämisen avulla. Suoraan luonnonvaroihin liittyvillä
konflikteilla on myös erityisen korkea riski leimahtaa uu‐
delleen rauhansopimusta seuraavien viiden vuoden aikana.

Myös köyhyyden ja nälän yhteyttä erityisesti valtioiden
sisäisiin konflikteihin on tutkittu paljon. Mitä pitäisi ajatel‐
la vaikkapa siitä, että Suomen sisällissotaa edeltävänä vuote‐
na tuontivilja oli Venäjän romahtaessa kriisiytynyt ja koti‐

maiset sadot monin paikoin epäonnistuneet? Esko Varhon
jutussa Ylelle (2018) kerrottiin, kuinka kesällä 1917 näl-
käiset kaupunkilaiset ryöstelivät ruokavarastoja, ja suurta vi‐
haa tunnettiin ruokaa hamstranneita ja sillä taloudellista
kiskontaa harjoittaneita kohtaan. Työttömyysturvaa ei ollut.
Punaisten ja valkoisten suosio asettui monin paikoin sen
mukaan, kuinka moni alueella omisti itse viljelysmaata.
Muutamia vuosia sitten YK:n turvallisuusneuvosto päätti vii‐
mein yksimielisesti tuomita nälkiinnyttämisen ja ruokatur‐
van estämisen sodankäynnin välineinä.

Oli sodan lopputulos mikä tahansa, se yleensä johtaa
jonkinlaiseen järjestykseen luonnonvarojen jakamisessa.
Mikäli näin on, eikö lopputulos voitaisi etukäteen päätellä
ja suoraan toteuttaa siitä seuraava luonnonvarojen jako?
Onko yhtään ihmistä, jonka mielestä aseellinen konflikti
olisi paras tapa päättää resurssien jaosta? Kysymys on kui‐
tenkin siitä, että väkivalloin muodostettu järjestys on usein
hyvin epäreilu. Sen jälkeen kun Yhdysvallat hyökkäsi Ira‐
kiin, Etelä-Irakin öljykenttien omistus on muuttunut. Ke‐
säkuussa 2008, viisi vuotta hyökkäyksen jälkeen, Irakin öl-
jykentät avautuivat ensi kertaa ulkomaisille yhtiöille. Tou‐
kokuussa 2021 Irak osti Yhdysvaltalaiselta ExxonMobililta
350 miljoonan dollarin osuuden Etelä-Irakissa sijaitsevasta
West Qurnan öljykentästä.

Myös Afganistaniin, josta Yhdysvallat hiljattain ilmoitti
vetäytyvänsä, liittyy merkittäviä taloudellisia intressejä.
Tässä lehdessä muun muassa valtiotieteiden kandidaatti
Tuomas Hallamaa kirjoittaa sodankäynnin ja talouden tii‐
viistä historiallisesta yhteydestä (s.32).

Vuonna 1893 Yhdysvalloissa oli vaikea talouskriisi, ja
nälkäiset työttömät mellakoivat New Yorkissa. Tunnettu
anarkisti ja varhainen feministi Emma Goldman puhui
tuolloin nälkäiselle työttömien joukolle: "Pyytäkää työtä.
Jos teille ei anneta työtä, pyytäkää leipää. Jos teiltä kielle‐
tään molemmat, ottakaa leipä." En tiedä onko Goldmanin
sanoista varsinaisesti moraaliseksi ohjenuoraksi, mutta ne
kuvaavat hyvin sitä, kuinka työtön ja nälkäinen ihminen on
lopulta alttiimpi radikaaleille toimenpiteille korjatakseen
välittömän ongelmansa. Käänteisesti ajatellen sitaatista voi‐
daan johtaa myös ajatus paremmasta maailmasta. Jos kaikil‐
le maapallon asukkaille annetaan oikeus riittävään ruokaan
ja riittävään toimeentuloon, tulevien sotien uhka maailmas‐
sa vähenee merkittävästi. Tässä tehtävässä maapallon rik‐
kaimpien kannattaa toimia määrätietoisesti – jos ei mui‐
den, niin jo oman etunsakin vuoksi. •

Kasper Kotisaari
päätoimittaja

Resurssien reilumpi jako
vähentäisi merkittävästi
sodan uhkaa

4



55UUT I SET JA KANNANOTOT

Kutsunnat ovat käsillä
Vuoden 2021 kutsunnat ovat käynnis‐
tyneet tai tuloillaan eri puolilla Suo‐
mea. Viimeksi tänä vuonna YK:n ihmis-
oikeuskomitea huomautti Suomelle,
ettei valtio tiedota riittävästi asepalve‐
luksen vaihtoehdoista.

Armeijan palvelukseen astumiselle
on kolme vaihtoehtoa, joista yleisin on
palveluksesta vapauttaminen, toiseksi

yleisin on siviilipalvelus ja kolmantena
totaalikieltäytyminen. Ns. Kutsunta‐
kampanjassa kutsuntapäivinä vapaaeh‐
toiset jakavat lentolehtisiä, jotka kerto‐
vat perustietoa näistä vaihtoehdoista.

Jos ehdit osallistua ja pääsisit jaka‐
maan info-lehtisiä, niin voit vielä il‐
moittautua toimistolle ja lähetämme
sinulle kotiin materiaalia jaettavaksi.

Ota yhteys: toimisto@akl-web.fi •

Make punk safe again −
myös AKL:n tukikeikoilla!
Aseistakieltäytyjäliitto ja
Rauhiksen punk-keikkojen
järjestäjät ovat järkytty-
neinä seuranneet punk-ala‐
kulttuurissa tapahtuvaa sek‐
suaalista ahdistelua ja väki-
valtaa, jota Punkstoo-tili on
tuonut esiin.

Seisomme uhrien puolella, ja tuomit-
semme kaikenlaisen seksismin, väki-
vallan, ahdistelun, hyväksikäytön,
trans- ja homofobian, ableismin, nat-
seilun ja perseilyn. Lähtökohtaisesti
keikoillemme ovat kaikki tervetulleita,
mutta mikäli et kykene käyttäytymään
turvallisesti tai aiheutat turvattomuut‐
ta paikalla oleville aiemman toimintasi
takia, joudut viettämään iltasi muualla.

Jatkossa pyrimme olemaan tapah‐
tumissamme enemmän läsnä sekä kou‐
lutamme vapaaehtoisemme puuttu‐
maan epäoikeudenmukaisuuteen en-
tistä herkemmin. Keikoilla työnteki-

jämme tunnistaa AKL-crew-keikkapas‐
sista. Mikäli kohtaat epäasiallista käy-
töstä, voit olla yhteydessä keneen ta‐
hansa AKL-crewista, ja puutumme ti‐
lanteeseen. Rauhiksella on myös sitou‐
duttu turvallisemman tilan sääntöihin.
Parannamme tiedottamista näistä
säännöistä ja siitä, kenen puoleen voi
kääntyä mikäli niitä rikotaan.

Jos olet kohdannut tai jatkossa
kohtaat AKL:n tapahtumissa ahdiste‐
lua tai väkivaltaa, voit ottaa myös yh‐
teyttä liiton toimistoon: toimisto@akl-
web.fi, +358 40 836 2786. Käsittel‐
emme kaikki yhteydenotot anonyymi‐
sti ja luottamuksella. •
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Armenialainen aseistakieltäytyjä
voitti jutun EIT:ssa – valtio
joutuu maksamaan korvauksia

Henkilöstömuutoksia
Aseistakieltäytyjäliitossa

Artshakin tasavallan lippu

Aseistakieltäytyjäliiton palkkalistoilla
aloitti heinäkuussa uusi työntekijä,
kun Jussi Koiranen aloitti työnsä järjes‐
tötyöntekijänä. Koiranen asuu Espoon
Leppävaarassa, mistä onkin näppärä
liikkua liiton toimistolle Pasilan Rau‐
hanasemalle Helsinkiin.

Heinäkuussa annetun perehdy‐
tyksen jälkeen liiton toinen työntekijä
Esa Noresvuo lopetti tehtävissään elo‐
kuussa. Tampereelta käsin työtä tekevä
järjestökoordinaattori Aku Kervinen
jatkaa Koirasen työparina.

“Venytin omaa sivaripäätöstäni 27-
vuotiaaksi asti ja liityin AKL:n jäseneksi

sivarina, kun koulutusjaksolla oli liiton
esittely. Timo Virtalan luentojen ja An‐
timilitaristi-lehden kautta opin lisää
väkivallattomuudesta ja rauhanaattees-
ta ja siitä pitäen olen ollut jäsen”, uusi
järjestötyöntekijä kertoo AKL-taustas-
taan. ”Kiinnostuin hommasta, kun
luin jäsenkirjeestä avoimesta työpai-
kasta. Järjestötyö istuu arvoihini. Olen‐
kin työskennellyt vapaaehtoisena ja
palkollisena useissa järjestöissä. Toi‐
von, että kokemuksistani on hyötyä
Aseistakieltäytyjäliiton työssä.” •

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin (EIT) määräsi
20.7.2021 antamassaan tuomiossa Armienian valtion mak‐
samaan 9000 euroa korvauksia ja korvaamaan 1500 euron
edestä kuluja aseistakieltäytyjä Artur Avanesyanille. EIT:n
mukaan Avanesyanille asepalveluksesta kieltäytymisestä
johtuen Armenian hallinnoimalla alueella määrätty van‐
keusrangaistus rikkoi Euroopan ihmisoikeussopimuksen 9.
artiklassa määriteltyä ajatuksen-, omantunnon- ja uskon‐
nonvapautta.

Jehovan todistajiin kuuluva Avanesyan on kotoisin Ar‐
menian miehittämältä, armenialaisenemmistöiseltä Vuoris-
to-Karabahin alueelta, joka kuitenkin YK:n päätöslausel‐
man mukaan kuuluu Azerbaidžaniin. Armenia ja Azerbai‐
džan kävivät vuonna 2020 sodan alueen hallinnasta.

Aseistakieltäytyjillä on Armeniassa oikeus hakea siviili‐
palvelukseen, mutta itsenäisenä “Artshankin tasavaltana”
esiintyvässä Vuoristo-Karabahissa tällaista mahdollisuutta
ei tunneta. Näin ollen Armenian valtio ei hyväksynyt Ava‐
nesyanin sille osoittamaa hakemusta siviilipalvelukseen.

EIT:n mukaan Armenia kuitenkin käytännössä

hallinnoi Vuoristo-Karabahin aluetta, ja sen vastuulle näin
ollen kuuluu myös huolehtia kansainvälisten sopimusten
toteutumisesta alueella. Lisäksi Avanesyanilla on ollut Ar‐
menian kansalaisuus vuodesta 2012. Saatuaan ensimmäistä
kertaa palvelukseenastumismääräyksen Artshakin tasavallan
armeijaan vuonna 2014 hän on myös asunut Armeniassa. •
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Protesteja NATO:n tutka-asemaa
vastaan Färsaarilla
Tanskaan kuuluvien Färsaarten väes‐
tön enemmistö vastustaa kyselytutki‐
musten mukaan NATO:n vanhan tut‐
ka-aseman uudelleenkäynnistämistä
saarilla. Tutka-asemaa vastustaneiden
puolueiden nuorisojärjestöjen järjes‐
tämään mielenosoitukseen 21.7.2021
osallistui noin sata ihmistä. Islannissa
Färsaarten suurlähetystön edustalla
järjestettiin samana iltana solidaari-
suusmielenosoitus.

NATO perusti kylmän sodan aika‐

na Yhdysvaltain armeijan käytännössä
hallinnoiman tutka-aseman Sornfelli-
vuorelle, 12 kilometrin päähän Fär-
saarten pääkaupungista Tórshavnista.
Tutka-asema perustettiin Färsaarten
asukkaiden tietämättä: Färsaaret on
Grönlannin tavoin Tanskan autonomi‐
nen alue, ja Tanska oli antanut NA‐
TO:lle molemmilta alueilta maata soti‐
lastukikohtien perustamista varten.
Vastineeksi Tanskan NATO-jäsenmak-
suja pienennettiin.

NATO ilmoitti sulkevansa tutka-
aseman 1. tammikuuta 2007, ja päätös
oli suosittu saarten asukkaiden keskuu‐
dessa, Viime vuosina Yhdysvallat ja
NATO ovat kuitenkin olleet yhä kiin‐
nostuneempia Pohjois-Atlantin vesistä.
Aiemmin tänä vuonna Tanskan virano‐
maiset ilmoittivat sopineensa aseman
uudelleenkäynnistämisestä NATO:n
kanssa. •
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Useat ihmisoikeusjärjestöt, mukaan lu‐
kien Child Rights International Net‐
work, Amnesty Internationalin Iso-Bri‐
tannian osasto ja Human Rights Watch,
vaativat avoimessa kirjeessä puolustus-
ministeriötä lopettamaan alle 18-vuo‐
tiaiden lasten värväämisen armeijaan.

Kirjeen mukaan Yhdistyneen ku‐
ningaskunnan armeija värvää enem‐
män sotilaita 16-vuotiaana kuin min‐
kään muun ikäisenä. Alaikäisiä värvä-
tään erityisesti maavoimien jalkavä-
keen. Useimmat maailman valtiot otta‐
vat armeijaan vain täysi-ikäisiä.

Kirjeessä sanotaanmyös seuraavasti:
"Armeija väittää tarjoavansa heikom‐
massa asemassa oleville nuorille tien
ulos työttömyydestä, mutta koska neljä
viidesosaa epäedullisessa asemassa ole‐
vista nuorista opiskelee nykyään edel‐
leen 16-vuotiaana, heidän värväämi-
sensä armeijaan johtaa yleensä koko‐
päiväisen koulutuksen katkeamiseen
varhaisessa vaiheessa".

Ihmisoikeusjärjestöjen mukaan
alaikäisten värväämisen lopettamista
tukee brittiläisen The Guardian -leh‐
den julkaisema tieto, jonka mukaan

asevoimissa palvelevat alle 18-vuotiaat
tytöt ovat tehneet viimeisen kuuden
vuoden aikana vähintään 16 virallista
valitusta palveluksessa kohtaamastaan
seksuaalisesta häirinnästä. Lisäksi jär-
jestöt toivovat, että armeijan rekrytoin‐
tipolitiikan muutos antaisi nuorille
mahdollisuuden hankkia akateemista
tai ammatillista pätevyyttä ennen kuin
he harkitsevat sotilasuraa. •

Oikeuslaitos ja äärioikeisto edelleen
Ruslan Kotsaban kimpussa
Ukrainalainen aseistakieltäytyjä ja
journalisti Ruslan Kotsaba joutui vaka‐
van poliittisen väkivallan kohteeksi ju‐
hannusaattona 25.6.2021. Joukko uus-
natseja hyökkäsi hänen kimppuunsa
heittäen hänen päälleen myrkkyä Ko‐
tsaban kotikaupungin Ivano-Frankivs-
kin juna-asemalla. Kotsaban verkkokal‐
vo vaurioitui iskussa. Hän joutui leik‐
kaukseen, jossa hänen näkökykynsä
pelastettiin. Isku liittyi todennäköisesti
muutamaa päivää myöhemmin pidet‐
tyyn oikeudenistuntoon, jossa Kotsaba
oli syytettynä sodanvastaisesta toimin‐
nastaan.

Kotsaba joutui äärioikeistolaisen
terrorin kohteeksi myös edellisen oi‐
keudenkäyntinsä yhteydessä tammi‐
kuussa. Muun muassa Aseistakieltäyty-
jäliitto ja sen kansainväliset kattojärjes‐
töt EBCO ja WRI vaativat Kotsabaan

kohdistuneiden hyökkäysten perin-
pohjaista selvittämistä. Lisäksi järjestöt
vaativat Kotsabaan kohdistettujen syyt‐
teiden hylkäämistä ja aseistakieltäyty-

misoikeuden täysimääräistä toteutta‐
mista Ukrainassa.

Kotsabaa syytetään maanpetokses-
ta sekä sotilasoperaatioiden estämises‐
tä hänen vuonna 2015 julkaisemansa
videon takia, jossa hän kehotti boiko‐
toimaan liikekannallepanoa Itä-Uk‐
rainassa. Rangaistuksena voi olla jopa
5-15 vuoden vankeus. Kotsaba on jo
aiemmin joutunut viettämään 524 vuo‐
rokautta vankeudessa sodanvastaisten
näkemystensä takia.

Kotsaban seuraavan kuulemisen
oikeudessa odotetaan olevan tämän
lehden painoon menon ja ilmestymi‐
sen välissä 20.9. Useat rauhanjärjestöt
eri puolilla maailmaa suunnittelevat
tuolle päivälle Ukrainan viranomaisiin
vetoamista ja solidaarisuusmielenosoi‐
tuksia Kotsaban vapauttamisen puolesta.
•
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Ihmisoikeusjärjestöt vaativat
Iso-Britanniaa lopettamaan
alaikäisten värväämisen
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Israelilaiset Shahar Perets ja Eran Aviv
saapuivat 31.8.2021 Israelin armeijan
värväyskeskukseen. Nuoret ilmoittivat
kieltäytyvänsä liittymästä armeijaan ja
osallistumasta Israelin miehitykseen
palestiinalaisalueilla. Kumpikin sai 10
päivän tuomion sotilasvankilassa. Ky‐
seessä oli Shaharin ensimmäinen ja
Eranin neljäs vankeustuomio.

Israelissa on sukupuolineutraali
yleinen asevelvollisuus. Aseistakieltäy-
tyjät saavat usein lyhyitä vankeusrang-
aistuksia, joita seuraa uusi kutsu astua
palvelukseen. Käytännössä rangaistuk‐
set ketjuuntuvat ja moni joutuu istu‐
maan vankilassa lyhyissä jaksoissa yh‐
teensä puolisen vuotta ennen asevel‐
vollisuusiän päättymistä.

Shahar Peretz kuvaili ennen kiel‐
täytymistään sen syitä: “Täsmälleen

kuusi vuotta sitten, kesällä 8. ja 9. luo‐
kan välillä, osallistuin israelilaisten ja
palestiinalaisten nuorten kesäleirille.
Siellä tapasin ensimmäistä kertaa pa-
lestiinalaisia poikia ja tyttöjä, kaltaisia‐
ni lapsia. Heistä tuli ystäviäni. Olen
osallistunut kesäleirille joka vuosi siitä
lähtien. Tänään, kuusi vuotta myö-
hemmin, kieltäydyn loukkaamasta ih‐
misiä, jotka tapasin sinä kesänä ja joka
kesä sen jälkeen. Kieltäydyn loukkaa‐
masta heidän perheitään tai miljoonia
palestiinalaisia, jotka asuvat Länsiran-
nalla ja Gazassa.”

Israelissa on myös mahdollista
välttää asepalvelus, mikäli onnistuu vi‐
rallistamaan aseistakieltäytyjän statuk‐
sensa. Tämä edellyttää aseistakieltäyty-
jien vakaumuksentutkintakomitean
hyväksyntää. Etunimellä esiintyvä Shlo‐

mo onnistui vakuuttamaan komitean
neljän vankeustuomion ja 49 vankeu‐
dessa vietetyn päivän jälkeen.

Shlomo pääsi komitean puheille
aseistakieltäytyjiä auttavan Mesarvot-
verkoston avulla. Myönteisen päätök-
sen saamista 22.8.2021 hän kuvaa näin:
“Muutamaa päivää myöhemmin minut
vapautettiin virallisesti Israelin armei‐
jassa tehtävästä palveluksesta. Olen
iloinen siitä, että armeija teki oikean ja
oikeudenmukaisen päätöksen, ja tun‐
nen ylitsevuotavaa kiitollisuutta Mesar‐
vot-verkostoa kohtaan, joka auttoi mi‐
nua koko prosessin ajan. Haluan edel‐
leen noudattaa periaatteitani, jotka
saivat minut kieltäytymään aseista: aut‐
taa ihmisiä ja suojella elämää.” •

Kaksi aseistakieltäytyjää
vankeuteen Israelissa
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Eran Aviv ja Shahar Perets armeijan värväyskeskuksen ulkopuolella 31.8.



10

Uusi raportti aseista-
kieltäytyjien oikeuksien
loukkauksista Turkissa

Turkin Aseistakieltäytyjäyhdistys on
julkaissut uuden raportin aseistakiel‐
täytyjien oikeuksien loukkauksista Tur‐
kissa. 5.7.2021 julkaistu raportti sisäl-
tää aseistakieltäytyjien yksityiskohtaisia
haastatteluja, kuvailee ajankohtaisia
aseistakieltäytymistapauksia ja esittää
tilanteen parantamiseen liittyviä suosi‐

tuksia Turkin hallitukselle ja kansain‐
välisille elimille.

Turkissa on tuhansia ihmisiä, jot‐
ka kieltäytyvät suorittamasta pakollista
asepalvelusta. Turkin valtio ei kuiten‐
kaan tunnusta aseistakieltäytymisoi-
keutta, ja asepalveluksesta kieltäytyvä
joutuu järjestelmällisesti elinikäisen
valtiollisen vainon kohteeksi. Tähän
kuuluvat jatkuvat pidätysmääräykset ja
toistuvat syytteet, jotka merkitsevät ”si‐
viilikuolemaa” eli poissulkemista nor‐
maalista kansalaisuudesta.

Koska Turkki on mukana sekä Eu‐
roopan ihmisoikeussopimuksessa että
kansalais- ja poliittisten oikeuksien so‐
pimuksessa, sen kuuluisi periaatteessa

tunnustaa oikeus aseistakieltäytymi-
seen. Se olisi myös Turkin velvollisuus
oman perustuslakinsa mukaan, jonka
24. artikla takaa uskonnon- ja oman‐
tunnonvapauden. Lisäksi maan perus-
tuslain 90. artikla tunnustaa kansain‐
välisen oikeuden ensisijaisuuden pe-
rusoikeuksiin ja -vapauksiin liittyvissä
asioissa silloin, kun kansallisen ja kan‐
sainvälisen oikeuden välillä on ristirii‐
ta. Silti Turkin hallitus on ilmoittanut,
että se ei tunnusta oikeutta aseistakiel‐
täytymiseen, koska asepalvelus on
edelleen pakollinen 20 vuotta täyttä-
neille miehille.•

Tuomioistuin jatkaa sukupuolisyrjintää
Viimeisenä
siviilipalveluspäivänään
kieltäytynyt henkilö
tuomittiin, mutta jätettiin
rankaisematta.
Kieltäytymisellään hän halusi
erityisesti saada vastauksen
siihen, mikä on se
hyväksyttävä peruste, johon
asevelvollisuuden erottelu
perustuu.
Puolustuspuheenvuorossaan
hän vetosi syrjinnän
lopettamiseksi tavalla, jossa
syrjivää käytäntöä ei
laajenneta koskemaan naisia.

Perustuslain 6. pykälän mukaan ke‐
tään ei saa ilman hyväksyttävää perus-
tetta asettaa eri asemaan sukupuolen

perusteella. Asevelvollisuuden syrjivyy‐
teen vedonnut totaalikieltäytyjä sai
esittämilleen argumenteille oikeudel‐
ta vastaukseksi kiertelyä ja perustuslain
sivuuttamista.

Tuomion olennaisissa perusteissa
todetaan ainoastaan, että "vakiintu‐
neen oikeuskäytännön mukaisesti voi‐
daan katsoa, että naisten osalta tehty
poikkeus velvollisuudesta johtuu hei‐
dän henkilökohtaisesta ominaisuudes-
taan eli sukupuolesta eikä naisten oi‐
keutta osallistua asepalvelukseen voida
katsoa perusteeksi naisten ja miesten
ominaisuuksien tasavertaisuudelle tai
katsoa kohtelua miesten syrjinnäksi."

Käräjäoikeus ei löytänyt laeista tai
niiden esitöistä yhtäkään perustetta
erilaiselle kohtelulle, vaikka perustus-
lain 6. pykälä sellaista edellyttää. Siviili‐
palveluslain ristiriitaa perustuslain
kanssa ei siten saatu vieläkään

selitettyä.
Todellisten perusteiden puuttues‐

sa käräjäoikeus kehitteli tunkkaista su‐
kupuoliajattelua: miesten henkilökoh‐
tainen ominaisuus tekee heistä kaikis-
ta päteviä sotilaiksi, ja tuo erityinen
pätevöittävä ominaisuus on miehuus
itsessään.

Naisten osalta tehdään poikkeus,
koska he ovat naisia. Tämä on kehä-
päätelmän oppikirjaesimerkki.

Heinäkuussa 2021 Itä-Uuden-
maan käräjäoikeus totesi kyseisen to‐
taalikieltäytyjän syylliseksi siviilipalve‐
luksesta kieltäytymiseen, mutta ran-
gaistusta ei annettu, sillä vankeusaika
olisi ollut alle vuorokauden.

Puolustuspuheen voi lukea AKL:n
nettisivuilla: https://akl-web.fi/fi/posts/
tuomioistuin-jatkaa- sukupuolisyrjintaa •

UUT I SET JA KANNANOTOT
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Totaalien syytefarssi päätökseen
Korkein oikeus hylkäsi 28.6.2021 syyt‐
täjän valituslupahakemuksen ensim‐
mäisessä ns. toisen kierroksen totaali‐
kieltäytyjäjutussa. Näin ollen Helsing-
in hovioikeuden tammikuussa 2021
kumoamat totaalikieltäytyjien tuomiot
jäävät lain voimaisiksi. Tämä tarkoittaa
sitä, että useat kymmenet henkilöt, jot‐
ka totaalikieltäytyivät vuosina 2018 ja
2019 ennen Jehovan todistajien asevel‐
vollisuudesta vapauttavan lain kumoa‐
mista, selviävät lopullisesti ilman rang-
aistuksia.

Aseistakieltäytyjäliitto pitää pää-
töstä ainoana oikeana. Päätös on erityi-
sen tärkeä niiden totaalikieltäytyjien
kannalta, jotka ovat joutuneet ole‐

maan epätietoisuuden tilassa pahim‐
millaan yli kolme vuotta.

Taustaa

Kyseiset henkilöt olivat jo kertaalleen
saaneet vapauttavat tuomiot tilantees‐
sa, joissa totaalikieltäytyjien tuomitse‐
minen nähtiin syrjivänä Jehovan todi‐
stajien vapautusmenettelyyn nähden.
Siviilipalveluslaki velvoittaa kuitenkin
kutsumaan totaalikieltäytyjät uudel‐
leen siviilipalvelukseen, mikäli heitä ei
tuomita vankeusrangaistukseen. To‐
taalikieltäytymisensä uusiessaan henki‐
löt tuomittiin vankeusrangaistuksiin kä-
räjäoikeudessa, jonka päätöksistä he

valittivat.
Helsingin hovioikeus totesi

8.1.2021 päätöksessään, että henkilöi-
den siviilipalveluksesta kieltäytyminen
perustui molemmilla kieltäytymisker-
roilla olennaisesti samoihin tosiseik‐
koihin kuuluen siten ne bis in idem -oi‐
keusperiaatteen eli kaksoisrangaista‐
vuuskiellon piiriin. Hovioikeus katsoi,
että tämän vuoksi aiempi lainvoimai‐
nen tuomio on este uudemman syyt‐
teen tutkimiselle ja päätti näin ollen
kumota myöhemmän käräjäoikeuden
tuomion. Korkein oikeus ei nähnyt
tänään antamassaan päätöksessä tar‐
vetta asian jatkokäsittelylle. •

Parlamentaarinen asevelvollisuus-
komitea valmistelee loppuraporttiaan
Kesän SuomiAreenassa puhuttiin siitä
“Miltä näyttää maanpuolustusvelvolli‐
suuden tulevaisuus” sekä käytiin pa‐
neelikeskustelu “Asevelvollisuutta ke‐
hittämässä - mihin suuntaan?”.

Ensin mainitussa Varusmiesliiton
Atte Grönroos kannatti mallia, jossa si‐
viilipalveluksen voisi suorittaa ainoas-
taan sektoreilla, joiden tulkitaan tuot‐
tavan yhteiskunnalle hyötyä kriisitilan‐
teissa. Myös siviilipalvelusta suoritta‐
vien etujärjestöksi ilmoittautuneen jär‐
jestön puheenjohtaja kertoi kannatta‐
vansa siviilipalvelusvelvollisten kertaus-

harjoituksia.
Jälkimmäisessä parlamentaarisen

komitean puheenjohtaja Ilkka Kaner‐
va väläytti, ettei kannata yllättyä, jos ko‐
mitea ehdottaa naisten kutsuntoja. Sa‐
malla sanottiin selväsanaisesti, ettei
asevelvollisuutta kuitenkaan ulotettaisi
naisiin eli asepalvelus säilyisi naisille
täysin vapaaehtoisena. Sekä Kanerva,
että puolustusvoimain komentaja Ilkka
Kivinen painottivat, ettei maanpuolus-
tukseen tarvita enempää väkeä.

Myös Aseistakieltäytyjäliitto on
antanut lausunnon komitean käyttöön

ja ollut kuultavana komitean siviilipal‐
veluksen asiantuntijajaostossa. Aseista‐
kieltäytyjäliitto on vaikuttamistyössään
kertonut ajavansa ennen kaikkea YK:n
ihmisoikeuselinten toteamiin ihmisoi‐
keusongelmiin puuttumista, kuten si‐
viilipalveluksen lyhentämistä ja totaali‐
kieltäytyjien vapausrangaistuksista luo‐
pumista.

Asevelvollisuuden kehittämistä ja
maanpuolustusvelvollisuuden täyttä-
mistä pohtivan parlamentaarisen ko‐
mitean mietintö on näillä näkymin val‐
mistumassa lokakuun lopussa. •
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Lähdin armeijasta,
koska se oli
velvollisuuteni
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Vaikka laitonta viivyttelyä
ei esiintyisikään, intistä kes-
ken palveluksen syystä tai
toisesta lähtevä kokee
usein erilaisia käytännön
ongelmia. Julkaisemme
tässä erään kesken asepal‐
veluksen siviilipalvelukseen
siirtyneen henkilön tarinan.

Lähdin armeijasta, koska se oli minun
velvollisuuteni. Lähteminen oli eetti‐
nen velvollisuuteni. Puolisollani oli
elämässään synkkä jakso. Mielenterveys-
ongelmien kanssa ei pidä jäädä yksin.
Suomen Puolustusvoimat olisi vaatinut
minua hylkäämään puolisoni. Tähän
en suostunut.

Puolustusvoimat olisivat kyllä ha‐
lunneet varusmiespapin. Varusmiespa‐
piksi haki minun koulutuserästäni kak‐
si. Samalla minut olisi siirretty Pansion
rannikkolaivastoon Turkuun. Vastustin
tätäkin päätöstä, mutta hammasrattaat
pyörivät. Viimeinen niitti oli Kansane‐
läkelaitoksen päätös evätä sotilasavus-

tus. Patakonservatiivinen yhteiskunta
maksaa aviopuolisolle kaikki asumisen
kulut (650e/k) ja sotilasavustuksen,
paitsi jos aviopuoliso kehtaa käydä
töissä. Siviilipalveluksessa tätä epäkoh‐
taa ei ole, koska siviilipalveluspaikka
maksaa joka tapauksessa puolet asumi‐
sen kuluista riippumatta puolison tu‐
loista.

4.2.2020 oli mitta tullut täyteen.
Päätökset oli tehty ja matka siviilipalve‐
lukseen sai alkaa. Voin suoraan sanoa
sen olleen yksi elämäni vaikeimmista
päätöksistä. Oman elämän arvojen
asettaminen tärkeysjärjestykseen vaatii
rohkeutta. Konkreettisesti kasarmilta
poistumisessa suurin ongelmani olivat
vaatteet. Varuskunnasta ei voi poistua,
jos ei ole omia siviilivaatteita mukana.
Meillä tilanne ratkaistiin niin, että
puolisoni ajoi autolla kello viideksi Pa‐
rolan sotilaskodille. Sitten hän ajoi sa‐
moilla silmillä takaisin ja rupesi teke‐
mään töitä. Hain vaatteet sitten herät-
tyäni liitteenä olevan “aarrekartan”
avulla. (Kyllä, nyt kun kysyit puolisoni
on maailman paras ihminen.)

Itse en kokenut armeijan puolelta

sen suurempaa viivyttelyä. Kyydin Tam‐
pereelle sain ystävällisesti yhdeltä ter‐
veydellisistä syistä vapautetulta. Hän
olisi halunnut jäädä, mutta kuulon ale‐
neman takia hänet siirrettiin sivuun.
Bussilla matka olisi voinut viedä koko
päivän. Samalla olisi myös joutunut
olemaan yksin psyykkisesti rankassa ti‐
lanteessa.

Se mitä opin tästä tilanteesta on
seuraava. Armeijasta poistuva tarvitsee
tukea. Sosiaalista ja käytännöllistä. Itse
kokisin kunnia-asiaksi auttaa ja olla tu‐
kena. Konkreettisesti tuomalla vaatteita,
puhumalla puhelimessa tai tarjoamalla
sinulle kyydin pois varuskunnasta. •

Oletko sinä tai kaverisi
lähdössä intistä ja avun tai
tuen tarveessa? Ota meihin
yhteyttä toimisto@akl-web
.fi tai +358 40 836 2786,

niin järkkäämme parhaam‐
me mukaan apua!

UUT I SET JA KANNANOTOT

Vaatteet löytyivät maasta ”aarrekartan” avulla.

Jos varussotilas kesken asepalveluksen hakee siviilipalvelukseen, lain mukaan hakemus käsitellään viipymättä,
palvelus keskeytetään ja sivariin hakenut kotiutetaan. Hänellä on myös oikeus saada valtion kustantama matka
tai korvaus kustannuksista kotiinsa. Lisätietoa intistä sivariin siirtymisestä AKL:n nettisivuilta www.akl-web.fi.
Ongelmatilanteissa ole yhteydssä liiton neuvontaan.
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Rakkaudesta ihmiskuntaan –
War Resisters’

International 100 vuotta
Osa 2: Alku

Bart de Ligt WRI:n kansainvälisen neuvoston kokouksessa Hollannissa
heinäkuussa 1938 vain reilu kuukausi ennen kuolemaansa
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RAKKAUDESTA IHMISKUNTAAN

WAR RESISTERS’ INTERNATIONAL (WRI ) OLI
1930-LUVULLA SUHTEELL ISEN VAIKUTUS-
VALTAINEN KANSAINVÄLINEN JÄRJESTÖ.
SEN TAVOITTEENA OLI KOOTA MASSALI I -
KE, JOKA KYKENIS I KANSAINVÄLISEN YH-
TEISTOIMINNAN AVULLA ESTÄMÄÄN SO-
DAT. SYTTYI KAIKKIEN AIKOJEN TUHOIS IN
SOTA. WRI PYSYI USKOLLISENA PERIAAT-
TEILLEEN PIDÄTTÄYTYEN TUKEMASTA MI-
TÄÄN ASEELL ISTA TOIMINTAA. TYRANNIAN
EDESSÄ EI KUITENKAAN NOSTETTU KÄSIÄ
PYSTYYN.

S O TA P I LV E T K E R Ä Ä N T Y VÄT

1930-luvulla WRI teki työtä demilitarisoinnin, aseidenrii‐
sunnan ja asevelvollisuuden vastustamisen puolesta. Kan‐
sainvälinen kampanjointi saavutti tuloksia, mutta samaan
aikaan verkostoon alkoi tulvia hälyttäviä viestejä eri Euroo‐
pan maiden liikkeiltä militarismin vallatessa alaa. WRI an‐
toi tukea paikallisille ryhmille ja pyrki vaikuttamaan mai‐
den hallintoihin.

Japanin hyökättyä Mantšuriaan vuonna 1931 ja Ita‐
lian hyökättyä Etiopiaan vuonna 1935 Kansainliitto alkoi
osoittautua tehottomaksi rauhan takaajaksi. Sen neuvos-
ton mahtivaltiot Iso-Britannia ja Ranska hallitsivat omia
laajoja imperiumejaan eivätkä olleet tosiasiassa sitoutunei‐
ta järjestön peruskirjaan sisältyneeseen kollektiiviseen tur‐
vallisuusjärjestelmään.

Rauhanaktivistit olivat koettaneet muuttaa Kansainlii‐
ton luonnetta enemmän sodan syihin puuttuvaksi kritisoi‐
den sitä suurvaltojen etuoikeuksien säilyttämisestä. Koko
järjestön olemassaolon ajan he pyrkivät demokratisoi‐
maan sitä sekä nostamaan sen sopimusten kunnianhimon
tasoa. Vallankumoukselliset antimilitaristit näkivät sen
osana valtajärjestelmää, joka jopa lisäsi uuden sodan uh‐
kaa. He näkivät todellisen rauhan olevan mahdollinen
vain kaikesta autoritarismista vapaassa yhteiskunnassa.
Rauhanliike kehittikin jatkuvasti Kansainliitolle rinnak‐
kaisia sodan estämiseen pyrkiviä liittoumia.

Fasismin nousu ja Espanjan sisällissota saivat osan
WRI:n kannattajista hylkäämään ehdottoman väkivallat-
tomuuden. Näkyvin aatteellinen eroaminen oli WRI:n pit-
käaikaisen tukijan Albert Einsteinin ajattelutavan muutos.
Vielä vuonna 1930 Einstein oli esittänyt arvion, jonka mu‐
kaan valtiot joutuisivat ratkaisemaan kiistansa muuten
kuin sotilaallisesti mikäli vain 2 prosenttia asevelvollisista
kieltäytyisi sotimasta. Einstein hylkäsi aseistakieltäytymi-
sen Hitlerin noustua valtaan ja aloitettua juutalaisten vai‐
not. Hän näki aseellisen taistelun natseja vastaan jokaisen
velvollisuutena. Toinen merkittävä menetys WRI:lle oli
sen puheenjohtajan ja perustajajäsenen Fenner Brock‐
wayn eroaminen järjestöstä Espanjan sisällissodan aikana
vuonna 1936. Brockway oli myös Britannian sosialistisen

liikkeen ja työväenpuolueen keskeinen vaikuttaja. Hän
koki, että mikäli hän olisi espanjalaisten saappaissa, tulisi
hänen osallistua aseelliseen taisteluun fasisteja vastaan.
Hän ajatteli aseetonta yhteiskunnallista palvelusta Espan‐
jassa tehneiden pasifistien perustavan toivonsa tosiasiassa
tasavaltalaisten sotilaalliseen voittoon.

A N T I M I L I TA R I S T I N E N S U U N N I T E L M A

Antimilitaristit kehittelivät sodan estämiseen tähtäävää
käytännöllistä toimintaa. Alankomaalainen anarkopasifis-
ti Bart de Ligt ei nähnyt laajankaan aseistakieltäytymisen
riittävän estämään sotia, vaan hän uskoi, että sodista hyöty-
minen sekä kehittynyt aseteollisuus tekisivät sodankäynn‐
istä kannattavaa joka tapauksessa. De Ligt kehitteli väkiv‐
allattomaan toimintaan perustuvaa suunnitelmaa sodan
estämiseksi, jonka esitteli kirjassaan The Conquest of Violence
– an Essay on War and Revolution.

Tämä WRI:n konferenssissa vuonna 1934 julkaistu
suunnitelma perustui yhteiskunnan läpäisevään väkival-
lattomaan joukkotoimintaan – ennen kaikkea työväenluo-
kan järjestäytymiseen. Sen keskiössä on yhteistyöstä kiel‐
täytyminen. Aseistakieltäytyminen mainitaan suunnitel‐
massa ensimmäisenä, mutta sen lisäksi tulisi kieltäytyä an‐
tamasta mitään muitakaan palveluksia militaristiselle jär-
jestelmälle1. Suunnitelmassa hahmoteltiin myös yksityis-
kohtaisia ohjeita eri ammatti- ja muiden ryhmien sodan-
vastaiseksi toiminnaksi.2

Sodan vastaisen suunnitelman
toimeenpano olisi vaatinut
toteutuakseen pitkäjänteistä
verkoston luomista, opiskelua ja
varautumista.

De Ligtin suunnitelman proaktiivisena puolena oli
rauhankulttuurin rakentaminen yhteiskunnan normaa‐
liaikoina. Tähän kuului antimilitaristinen järjestäytymi‐
nen, kuten toiminta sodan ja asevelvollisuuden kieltämi-
seksi, maailmanlaajuisen aseistariisunnan edistäminen,
rauhanvankien tukeminen sekä kansainvälisten väkival-
lattomuuteen pohjaavien rauhanjoukkojen muodostami‐
nen. Toisaalta rauhanrakennus ulottui myös arkeen.
Suunnitelmassa on nähtävissä yhtymäkohtia esimerkiksi
nykyisiin rauhankasvatus-, solidaarisuus- ja eri ammatti‐
ryhmien rauhanliikkeisiin.

Kasvaneen sodan uhan aikana tulisi luoda etujoukko,
joka varoittaa massoja sodan uhasta sekä pyrkii saamaan
yleisen mielipiteen sotaa vastaan. Tähän tarkoitukseen tu‐
lisi käyttää verkostoitumista eri liikkeiden ja ammattiryh‐
mien kanssa sekä pyrkiä saamaan vaikutusvaltaisten
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henkilöiden tuki. Rauhanrintaman tulisi ilmoittaa maansa
hallitukselle, että liikekannallepanon seurauksena olisivat
massakieltäytymiset, jotka sulkisivat yhteiskunnan. Yhteis-
työtä olisi tehtävä vihollisena pidetyn valtion antimilitaris-
tisten voimien kanssa. Tarkoituksena olisi luoda molem‐
minpuolinen sodasta kieltäytymisen ilmapiiri sekä ratkoa
rauhan edellytykset. Suunnitelmassa huomioidaan orga‐
nisaatioiden rakentaminen siten, etteivät ne voi lamaan‐
tua yksittäisten johtohahmojen hiljentämiseen, sekä mui‐
ta varotoimenpiteitä.

Erityistä huomiota suunnitelmassa annetaan eri am‐
mattiryhmille, joilla on mahdollisuus lamaannuttaa sota‐
koneiston käyminen. Yhteistyö naisjärjestöjen kanssa olisi
ehdotonta, sillä naisten kotirintamalla tekemä työ mah‐
dollistaa miesten sotimisen. Sodan aikana keskeisimmät
vastarinnan keinot olisivat boikotit, yhteistyöstä kieltäy-
tyminen sekä yleislakko. Muita keinoja olisivat esimerkiksi
aseistakieltäytymisen edistäminen, sotilaiden puolelleen
voittamisen eteen tehtävä työ sekä joukkomielenosoitus-
ten avulla tehtävät liikenteen pysäyttämiset. De Ligtin mu‐
kaan sodanvastainen joukkoliike tulisi samalla suunnata
sosiaalisen vallankumouksen tarkoitukseen, jonka myötä
vietäisiin maaperää sodalta.

WRI:n hallitus täydensi suunnitelmaa. Sitä luettiin ja
siitä keskusteltiin laajasti jäsenjärjestöissä. Suunnitelman
toimeenpano olisi vaatinut toteutuakseen pitkäjänteistä

verkoston luomista, opiskelua ja varautumista. Sota-aikana
oppeja yritettiin panna täytäntöön, mutta ryhmillä ei ollut
tarpeeksi vaikutusvaltaa tarvittavan joukkoliikkeen aikaan‐
saamiseksi. Varsinkin Espanjan sisällissodan puhkeamisen
jälkeen monet vasemmistolaiset sitoutuivat aseelliseen vas-
tarintaan fasismia vastaan. Fenner Brockwayn kannan‐
muutoksen perusteella usko väkivallattoman toiminnan
mahdollisuuksin ei ollut läpäissyt täysin edes WRI:n ydintä.

T O I M I N TA S O D A N A I K A N A

Kuinka antimilitaristit sitten toimivat toisessa maailmanso‐
dassa? WRI:n jäseniä yhdisti sodanvastustajien periaatelau‐
suma, mutta järjestön antiautoritäärisen luonteen mukai‐
sesti mitään ylhäältäpäin määriteltyjä toimintaohjeita ei
ollut. Verkoston jäsenet kohtasivat hyvin erilaisia toiminta‐
mahdollisuuksia sodan aikana. Osa antimilitaristeista sul‐
jettiin vankiloihin ja keskitysleireille, osa teloitettiin, osa
onnistui pakenemaan turvallisiin maihin tai maan alle,
toiset osallistuivat väkivallattomaan vastarintaan ja monet
siviilien avustustoimintaan.

Korkean profiilin tavoitteista mainittakoon, että
WRI:n puheenjohtajaksi Brockwayn tilalle valittu Britan‐
nian parlamentin jäsen George Lansbury pyrki järjestä-
mään maailmanrauhan konferenssia tavaten Rooseveltin
vuonna 1936 ja useita Euroopan johtajia mm. Hitlerin ja

WRI-kodin asukkaita Prats de Mollon kylässä. José Brocca seisoo kolmantena vasemmalta. Kuva on otettu joskus vuosien 1937 ja 1939 välillä.
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Mussolinin vuonna 1937, mutta jäi ilman tuloksia. WRI:n
kansainvälinen neuvosto, niiltä osin kuin se onnistui so‐
dan aikana kokoontumaan, esitti vuonna 1943 ehdotuk‐
sensa rauhansopimukseksi, jota se levitti poliittisille ryh‐
mille ja hallituksille joka puolella maailmaa.

WRI:n kansainvälinen neuvosto ei pystynyt kokoon‐
tumaan sotavuosina. Verkosto pystyi pitämään yhteyksiä
eri maiden liikkeisiin jonkin verran ja jopa järjestämään
tapaamisia vankiloihin. Kuitenkin yhteydet esimerkiksi
Baltian maiden liikkeisiin ja Neuvostoliittoon menetettiin
lopullisesti sodan aikana. Neuvostoliiton vuoden 1939
asevelvollisuuslain myötä totaalikieltäytyjät voitiin teloit‐
taa.

WRI:n painotukseksi ei oltu ajateltu avustustyön te‐
kemistä, mutta siitä muodostui sota-aikoina keskeinen toi‐
mintamuoto. Espanjan sisällissodan aikana WRI perusti
sen neuvoston jäsenen José Broccan kanssa useita avus-
tuskeskuksia Espanjan suurimpiin kaupunkeihin järjes‐
tääkseen ihmisten evakuointeja sekä jakaakseen ruokaa ja
vaatetusta. WRI perusti myös oman evakuointikeskuksen
sotalapsille Prats-de-Molloon Etelä-Ranskaan lähelle
Espanjan rajaa. Kaikki lapset onnistuttiin yhdistämään su‐
kulaistensa kanssa. Espanjan sisällissodan päättymisen
jälkeen tämä “WRI-koti” toimi etappina pakolaisille, jotka
etsivät Ranskaan paenneita sukulaisiaan.

Samantapaista toimintaa tehtiin Britanniasta käsin.
Lansburyn ja muiden vaikutusvaltaisten brittien ansiosta
WRI onnistui saamaan sisäministeriöltä virallisen avustus-
järjestön statuksen. Näin WRI pystyi auttamaan turvaan
vainottuja jäseniään ja muita pakolaisia. Pakolaisia tuli
pääasiassa natsien valtaamilta alueilta. Heidät tuotiin tur‐
vaan Britanniaan, josta käsin heidät sijoitettiin yleensä
eteenpäin muihin turvallisiin maihin.

Väkivallattomaan vastarintaan osallistuivat esimer‐
kiksi tanskalaiset ja norjalaiset jäsenjärjestöt. Tanskassa ja
Norjassa onnistuttiin tekemään menestyksekästä vastarin‐
taa, pelastamaan suuri osa maiden juutalaisväestöstä ja
olemaan taipumatta miehittäjälle. Tanskan antimilitaristit
onnistuivat julkaisemaan miehityksen ajan lehteään, jossa
he uutisoivat vastarinnasta ja natsien sorrosta. He myös
järjestivät vastaiskuna lasten militarisointiohjelmille nuor‐
ten rauhanleirejä. Norjalaiset antimilitaristit jatkoivat toi‐
mintaansa maan alla, ja he kieltäytyivät johdonmukaisesti
nukkehallituksen palvelemisesta.

Neuvostoliiton hyökättyä Suomeen marraskuussa
1939 joukkoaseistakieltäytymisiä ei nähty, vaan sotaan
osallistuminen sai laajan tuen väestön keskuudessa. Väli-
rauhan aikana rauhanmieliset kokoontuivat laajoin jou‐
koin Suomen ja Neuvostoliiton väliseen ystävyysseuraan.
Kun jatkosota syttyi, useat tuhannet jättivät noudattamat‐
ta liikekannallepanomääräystä. Sotaa, jossa Suomi oli Sak‐
san aseveli ja hyökkääjä, ei hyväksytty yhtä laajasti kuin
puolustusluonteista talvisotaa. Jatkosodan loppupuolella
sodan jatkamista vastustanut laajahko poliittinen ryhmä
muodosti ns. rauhanopposition.

Loppuun asti antimilitaristista vaikuttamistyötä teh‐

nyt Antimilitaristisen liiton puuhamies Aarne Selinheimo
kuoli kuukausi ennen talvisodan syttymistä. Liiton pu-
heenjohtaja Arndt Pekurinen oli vangittuna koko sota-
ajan teloitukseensa asti marraskuussa 1941. Näkyvänä rau‐
hanaktivistina hänet koettiin uhkana heikentyneelle soti‐
mistahdolle. Suomalaisten aseistakieltäytyjien määrästä
sodan aikana ei ole olemassa tarkkoja arvioita. Arviosta ja
laskentatavasta riippuen heitä voidaan todeta olleen kui‐
tenkin useita satoja tai useita tuhansia. “Omantunnon-
arat” joutuivat yleensä palvelemaan työkomppanioissa,
joissa he kohtasivat nälkää, pahoinpitelyjä, uhkailua, kidu‐
tusta ja raskaita työtehtäviä. Osa taas palveli aseettomina
puolustuslaitoksessa ja osa oli karkureita. Pekurisen tavoin
osa aseistakieltäytyjistä myös teloitettiin.

P I T K Ä T I E K O H T I S O D AT O N TA M A A I L M A A

Uuden suursodan uhka tunnistettiin hyvissä ajoin WRI:
ssa, mutta sen estämiseen tarvittavaa joukkovoimaa ei
kyetty luomaan. Rauhanliikkeessä tehtiin myös virhear‐
vioita fasismin suhteen. Esimerkiksi WRI:n brittiläinen jä-
senjärjestö Peace Pledge Union ei ennen vuotta 1938 suh‐
tautunut riittävällä vakavuudella natsien toimintaan Eu‐
roopassa vaan keskittyi vertaamaan natsi-Saksan toimia
britti-imperialismiin. Tässä vaiheessa Saksan ja Italian pa‐
sifisteilla ei enää ollut jäljellä järjestäytymismahdolli-
suuksia. Järjestö vaikutti käyttävän vielä sodan alla paljon
resursseja ideaaliyhteiskunnan hahmottelemiseen ja vas-
taavasti liian vähän konkreettiseen väkivallattoman jouk‐
kotoiminnan rintaman luomiseen.

Antimilitaristista ehdottomuutta syytetään usein
väärin perustein myöntyväisyydestä tyrannian edessä. So‐
siaalisen oikeudenmukaisuuden vaatiminen ja väkivallan
käytöstä pidättäytyminen eivät sulje toisiaan pois. Tämä
kuitenkin vaatii omistautumista väkivallattomaan kamp‐
pailuun – myös sodan aikana. Tätä WRI korosti jatkuvasti
ja tähän työhön ryhtyi kukin parhaansa mukaan. Tätä
edelsi aktivistien vuosikymmenten työ sodan syiden poista‐
miseksi. •

1 Kieltäytyä tulisi esimerkiksi aseettomasta armeijatyöstä, sotamate‐
riaalien valmistuksesta, armeijarakennusten valmistamisesta, so‐
tapropagandan tuottamiseen osallistumisesta, sotilaallisen infra‐
struktuuriin ylläpitämisestä, sotaa tukevasta kaupankäynnistä,
veroista ja sotilaiden majoitusvastuusta.

2 Näiden joukossa olivat mm. tietotyöläiset, opettajat, toimittajat,
uskonnolliset ja poliittiset johtajat, juristit, taiteilijat, lääkärit ja
vanhemmat.
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Hyväntahtoinen
kujeilija, joka
teloitettiin
“ H Ä N O L I R A U H A L L I N E N J A
I L O I N E N I H M I N E N , H Y M Y I L I A I N A ,
O I K E I N V E I T I K K A . ”

V I L L E S U H O S E N D O K U M E N T T I E L O K U VA
A R N D T P E K U R I S E S TA O N TÄ R K E Ä L I S Ä Y L I
9 0 V U O T TA K ÄY T Y Y N J U L K I S E E N
K E S K U S T E L U U N

Millainen mies oli 80 vuotta sitten teloitettu aseistakiel‐
täytyjä, perheenisä, autonkuljettaja ja raittiusmies Arndt
Pekurinen?

Elokuvakäsikirjoittaja ja ohjaaja Ville Suhonen vastaa
tähän vaikeaan kysymykseen hiljattain ensi-iltansa saa‐
neessa Ikuiseen rauhaan -dokumenttielokuvassaan.

Elokuva on kaunis, rauhallinen ja rehellinen tietopa‐
ketti miehestä, josta tiedetään oikeastaan aika vähän. Ikui‐
seen rauhaan on tärkeä kulttuuriteko ja yksi keskeisim-
mistä merkkipaaluista tässä yli yhdeksänkymmentä vuotta
jatkuneessa julkisessa keskustelussa Pekurisesta ja hänen
aseistakieltäytymisestään.

Ikuiseen rauhaan on kertomus yksilön oikeudesta va‐
kaumukseensa ja siitä, mihin yhteiskunnan pakonomai‐
nen yhteenkuuluvaisuudentunteen hakeminen, virano‐
maisten vainoharhaisuus ja pelko voi pahimmillaan joh‐
taa.

Vaikeaksi kysymyksen Pekurisen luonteesta tekee se,
että hänestä on jäänyt niin vähän materiaalia. “Mehän ei
olla oikeastaan missään kohtaan päästy Pekurisen pään si‐
sään”, Suhonen muotoilee puhelinhaastattelussa. “Hänes‐
tä ei ole mitään sellaista materiaalia. Hän kun ei ollut mi‐
kään kirjoittaja.”

Kaikki Pekurisen nimiin laitetut kirjoitukset ovat pu‐
heita, vastineita tai mielipidekirjoituksia, huomauttaa Su‐
honen, eikä siitäkään ole varmuutta, kuinka paljon kyse
on Pekurisen omista teksteistä ja kuinka paljon hänen
ystävänsä ja aateveljensä Aarne Selinheimon. Suhosen ar‐

vion mukaan tekstit lienevät pääosin Selinheimon kirjoit‐
tamia, tai vähintään ainakin muokkaamia.

Kirjailijat, filosofit ja muut kulttuurituottajat, kuten
myös tiedemiehet ja poliitikot jättävät jo ammattinsakin
puolesta runsaasti tekstejä jälkipolvien analysoitavaksi,
mutta Pekurinen oli satamatyöläinen, merimies, auton-
kuljettaja ja vahtimestari. Elokuvasta käy ilmi myös toinen
syy materiaalin vähyyteen. Pekuristen asuinpaikkana toi‐
mineeseen Raittiusyhdistys Riennon kesähuvilan tiloihin
murtauduttiin välirauhan aikana 1940 ja Pekurisen kirjo‐
ja, kirjeitä ja valokuvia tuhottiin polttamalla. Kyseessä oli
Pekurista vastaan suunnattu poliittinen teko, koska rait-
tiusyhdistyksen tavaroihin ei oltu koskettu.

“Onneksi meillä on vaimon ja lapsen haastattelut,
joista nyt vähän saadaan tietää”, huokaa Suhonen. “Tosin
nekin on tehty kymmenien vuosien jälkeen, joten sielläkin
on varmaan muistoja, jotka ovat muuttuneet, kultaantu‐
neet tai pehmentyneet.”

“Mutta onhan siellä ihan selkeästi, hänen tyttärensä
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Säteen haastattelussa, kuinka Arndt oli hyvin lämmin
isänä. Poikansa Juhanin kanssa Arndt ei ehtinyt juuri olla‐
kaan. Säteen puheesta päätellen Arndt oli ahkera ja työt-
tömänä ollessaan teki muun muassa perheen kotityöt,
mikä oli siihen aikaan harvinaista.”

Aleksandra, Pekurisen vaimon, haastatteluista käy
ilmi, että Arndt oli vilpitön, iloinen ja kova tanssimaan.
Hän oli “hyväntahtoinen kujeilija,” joka viihtyi kaiken-
ikäisessä seurassa.

Miestutkimuksen näkökulmasta Pekurisesta kirjoitta‐
neen Ville Kivimäen mukaan “Arndt oli työteliäs, raitis ja
tunnollinen perheenisä, joka piti periaatteistaan kiinni
horjumatta. Kävelevä paradoksi, jollaista ei olisi pitänyt
olla olemassakaan. Aikansa ihannemies, jollaisia koululai‐
tos ja isänmaalliset kansalaisjärjestöt halusivat kasvattaa.”

“Kaikki oli täydellistä, mutta sitten oli tämä yksi juttu,
joka ei sopinut tähän miehisyyden kuvaan ollenkaan. Yksi
mielipide ikään kuin romutti sekä miehenä että suomalai‐
sena olemisen”, Suhonen täydentää.

Aleksandra Pekurinen kutsui miestään myös roh‐
keaksi edelläkävijäksi, joka raivasi peltoa ja tasoitti ihmis-
kunnalle tietä. Hän halusi tehdä sen mikä on oikein, eikä
sen mikä on tapana. Tällaiset henkilöt ovat aina saaneet
osakseen aikalaisissa vastustusta ja jälkipolvissa ihailua.
Oliko Pekurinen aikaansa edellä?

“Kyllä Pekurisen ihailun aika on jo alkanut. Kyllä Pe‐
kurista muistetaan. Mutta suhtautuminen on yhä kaksija‐
koinen. Suomen itsenäisyyden tarinaa katsotaan sota-ajan
kautta, ja siihen taas sisältyy niin paljon arvolatauksia, että
monet eivät suostu hyväksymään, ettei joku ole valmis tais-
telemaan ase kädessä.”

Elokuvassa kuvataan tarkkaan puolustuslaitoksen, sa‐
laisen poliisin ja muiden viranomaisten edesottamuksia
Pekurisen tapauksen suhteen. Herää kysymys, miksi Peku‐
rista vastaan masinoitiin niin raskas koneisto. Näin jälki-
käteen katsottuna valtiovalta kun olisi päässyt paljon vä-
hemmällä, jos olisi vain antanut asian olla.

“Sehän on tosiaan täysin absurdia, kuinka paljon vai‐
vaa on nähty yhden ihmisen takia. Samaa ajattelin edelli‐
sen elokuvani Ompelijattarenkin kohdalla. Valtiollinen po‐
liisi piti silmällä, vakoili, soluttautui, teki kotietsintöjä lo‐
puttomasti vain odottaakseen, että joku tekisi jonkun pie‐
nen erehdyksen, jäisi kiinni kielletyn kirjallisuuden tai
vaikka kirjoituskoneen hallussapidosta. Oli Pekurisen

sinnikkyyden ansiota, että hän jaksoi tuomiosta toiseen
tehdä valituksia eri oikeusasteille, jolloin asia pysyi näkyv‐
illä, mutta osaltaan se tietysti vain lisäsi kitkaa virkavallan
kanssa."

Heinäkuussa ensi-iltansa saanut Ikuiseen rauhaan on
Suhosen mukaan saanut olosuhteisiin nähden hyvän vas-
taanoton. Sen on tähän mennessä nähnyt vajaat tuhat kat-
sojaa. “Elokuvateattereihin ei pääse monia ihmisiä. Näissä
olosuhteissa se on dokumentille ihan ok.”

Palaute on ollut positiivista. “Tiedän kyllä, että sitä
ovat lähinnä antaneet ne, jotka ovat jollain tavalla sisäis‐
täneet tämän aatteen ja kiinnostuneet siitä. Kun tein elo‐
kuvan Jäämarssi Suomen sotavankileireistä tai Ompelijat‐
taren Martta Koskisesta, niin samanlaista vihamielistä pa‐
lautetta ei ole tällä kertaa tullut. Sitten kun Ikuiseen rau‐
haan tulee televisiosta, joskus loppuvuodesta, sittenhän sen
suuri yleisö vasta näkee. Silloin varmasti myös kommentit
kärjistyvät. Ehkä Pekurisen teloituksen muistopäivänä.” •
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Historian kallein
hankinta

T E K S T I : K A S P E R KO T I S A A R I K U VA : I N TO KU S TANNU S

T O U K O K U U S S A J U L K A I S T U
K A N S A N E D U S TA J A J A D O S E N T T I
K I M M O K I L J U S E N T O I M I T TA M A
R A P O R T T I U U S I E N H ÄV I T TÄ J I E N
H A N K I N N A S TA O N L A A J A
K AT S A U S S U O M E N H A L L I T U K S E N
TÄ L L E V U O D E L L E
S U U N N I T T E L E M A A N
H ÄV I T TÄ J Ä K O N E I D E N
H A N K I N TA A N . R A P O R T I S S A O N
P E R ÄT I 2 9 A R T I K K E L I A 3 1 E R I
K I R J O I T TA J A LTA . TÄ M Ä N J U T U N
TA R K O I T U K S E N A O N K I R J A N
P E R U S T E E L L I S E N L Ä P I K ÄY M I S E N
S I J A A N TA R K A S T E L L A M U U TA M I A
K I I N N O S TAV I M P I A P O I M I N T O J A
N Ä I S TÄ A R T I K K E L E I S TA .

M I E S T E N H A N K I N TA

Teoksessa on ilmasto- ja rauhanaktivismin näkökulmasta
harmillisen paljon sellaista vaihtoehdottomuuden puhet‐
ta, jossa hankinta nähdään "välttämättömänä", mutta sen
tarkemmissa piirteissä (määrä, valmistajamaa, valmistelu‐
prosessi) nähdään ongelmakohtia. Jo kirjan esipuheessa
hankintaan viitataan “kansakunnan mittavimpana ponnis-
tuksena turvallisuutensa eteen”. Toisaalla esimerkiksi pro‐
fessori Heikki Hiilamo väittää puheenvuorossaan, että
"harva kyseenalaistaa hävittäjien tarpeen".

Peilataan tätä viimeisintä väitettä hieman viime vuosi‐
na toteutettuihin kyselyaineistoihin. Rauhanjärjestöjen ti‐

laaman ja Kantar TNS:n toukokuussa 2021 toteuttaman
kyselyn valossa ainakin 10,5 prosenttia suomalaisista luo‐
puisi hankinnasta kokonaan. Tämä tarkoittaa populaa‐
tioon karkeasti yleistettynä noin 580 000 suomalaista. Sa‐
massa kyselyssä 28,6 prosenttia vastaajista halusi pienentää
hankintaa ja 18,6 prosenttia ei osannut sanoa kantaansa.
Entä mitä mieltä pitäisi olla siitä, että naisvastaajista vain
26 prosenttia haluaisi toteuttaa hankinnan vähintään
suunnitellussa laajudessa – miesvastaajista taas 58 prosent‐
tia. Voisikin olla aiheellista korjata Hiilamon väitettä hie‐
man: 'Harva mies kyseenalaistaa hävittäjien tarpeen'.

Tässä kyselytuloksessa on myös kiinnostavaa se, että
hankinnan kannattajien ja vastustajien määrät ovat kulu‐
neen vuoden mittaan hiljalleen tasoittuneet. Vielä vuon‐
na 2020 useissa kyselyissä enemmistö vastaajista oli osit‐
tain tai ehdottomasti hankintaa vastaan. Esimerkiksi hei‐
näkuussa 2020 vain 23 prosenttia vastaajista vastasi voivan‐
sa hyväksyä hankinnan, kun 53 prosenttia kannatti hank‐
keen siirtämistä. Toukokuussa 2020 hankinta oli 57 pro‐
sentin mielestä mieluisin säästökohde. Mitä vuoden aika‐
na on tapahtunut? Ainakin hävittäjäkauppiaat ovat
päässeet Kaivopuistoon pitämään "lentonäytöksiä" ja puo‐
lustusvoimat on brändännyt hävittäjiä kaikilla mahdollisil‐
la lippujuhlilla ja itsenäisyyspäivän ylilennoilla. "Jäivätkö
itsenäisyyspäivän ylilennot näkemättä?", kysyi Iltalehti vii‐
me vuoden joulukuussa. Ei se mitään, sillä "tältä se näytti
ohjaamosta käsin". Vastaavia juttuja on julkaistu mediassa
jatkuvasti. Lukijan ei auta lopulta kuin hieraista silmiään:
sanotaanko tässä jutussa tosiaankin, että "Hornettien jylhä
ääni sai monet suuntaamaan katseensa toiveikkaana pilvi‐
selle taivaalle itsenäisyyspäivänä".

Palatakseni takaisin Kiljusen raporttiin – vaikkei hy‐
väksyisi kaikkia kirjassa esitettyjä väitteitä, sisältää se tästä
huolimatta paljon hyvin arvokasta tietoa, josta voi punoa
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kokonaiskuvaa hävittäjähankinnasta.

K Y S Y M Y S Y H D Y S VA L L O I S TA J A V E N Ä J Ä S TÄ
H A N K I N N A N TA U S TA L L A

Uusien hävittäjien hankintaa on perusteltu sillä, että
päätös aikaisemmista hävittäjistä on jo tehty, eikä tästä lin‐
jasta tulisi joidenkin mukaan luopua. Tästä näkökulmasta
on erityisen kiinnostavaa tietää, kuinka tämä linja alunpe‐
rin historiassa muodostettiin. Sekä valtiotieteiden tohtori
ja eversti Pekka Visuri että diplomaatti ja erityislähettiläs
Heikki Talvitie kirjoittajat artikkeleissaan, kuinka Yhdys-
vallat vastusti 1960-luvulla Suomen suunnittelemaa ilma‐
torjuntaohjusten hankintaa. Hankintaa varten silloinen
presidentti Urho Kekkonen päätti pyytää Iso-Britannialta
hyväksynnän hankinnan tekemiselle Neuvostoliitosta, kos-
ka toisen maailmansodan jälkeisessä Pariisin rauhansopi‐
muksessa oli Suomen osalta kielletty ohjusaseiden hankin‐
ta. Englannin ulkoministeriö sai tuolloin Yhdysvalloilta sa‐
laisen kiellon suostua pyyntöön, koska Yhdysvaltojen stra‐
tegisten ilmavoimien pommikoneiden reitit kulkivat Suo‐
men yli. Tästä historiallisesta kehityskulusta johtuen Kek‐
konen päätti luopua ohjustorjuntajärjestelmästä, ja Neu‐
vostoliitolta päätettiin sen sijaan hankkia lisälaivue MiG-
hävittäjiä. Myöhemmin hävittäjiä hankittiin myös Ruotsis-
ta ja Britanniasta.

Hornetien toteutuneet
kokonaiskustannukset olivat
lopulta yli tuplasti suuremmat
kuin ministereille oli ilmoitettu.

Lopulta 1990-luvulle tultaessa päätettiin ostaa Hor‐
net-hävittäjiä Yhdysvalloilta. Tietokirjailija Pentti Sainion
artikkelissa kerrotaan, kuinka sotatalouspäällikkö oli las-
kenut, että pankkikriisin keskellä olisi varaa kahteen lai‐
vueeseen eli 40 hävittäjään. Kuitenkin kenraali Gustav
Hägglundin ehdotuksesta päätettiin esittää 60 hävittäjän
hankintaa, koska “jos ehdotamme kolmea [laivuetta],
saamme ne kaksi”. Esko Ahon hallituksen johtama edus-
kunta hyväksyi yllättäen esityksen kokonaisuudessaan.
Tämä on hyvä muistaa nyt HX-hankinnan kohdalla, kun
hankintamäärää perustellaan aikaisempien hävittäjien
määrällä. Kyseessä on historiallisesti osin sattumanvarai-
sesti muodostunut tilanne.

Yksi kiinnostava kohta Kiljusen artikkelissa on huo‐
mio siitä, että Yhdysvallat sallii ydinkärkiensä sijoittamisen
vain Yhdysvalloissa valmistettuihin koneisiin. Miksi? Onko
heillä aina hallussaan lopullinen päätösvalta siitä, toimii‐
ko kone vai ei? Näin asia näyttäisi olevan myös Sainion ar‐
tikkelin perusteella: yhdysvaltalaiset koneet toimivat viime
kädessä heidän käsissään olevan ohjauskoodiston alla.

Edellä mainitut nostot piirtävät kuvaa siitä, kuinka jo
ylipäätään Suomen historiallinen painotus hävittäjiin il‐
matorjunnan sijaan oli seurausta asemastamme suurvalta‐
poliittisessa kamppailussa. Nyt kun tämä linjaus on jo teh‐
ty, hankinnan yksityiskohdat merkitsevät vain erilaisia pai‐
notuksia tämän laajemman kehyksen sisällä.

H A N K I N N A N H I N TA N O U S E E PA L A PA L A LTA

Raportin merkittävä anti on valtava määrä tietoa HX-han‐
kinnasta ja myös kiinnostavat vertailukohdat 90-luvun
Hornet-hankinnan kanssa. Monia jopa hämmentävän
tarkkoja yhtäläisyyksiä löytyy esimerkiksi molempien han‐
kintojen hinnan alkuperäisestä esittelystä, ja hinta- arvion
vähittäisestä jatkuvasta kohoamisesta. Jos eduskunta
päättää tänä vuonna tilausvaltuuden käyttämisestä, Hor‐
net-hankinnan askelmerkkien mukaan jo pian hankinta‐
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen eduskunta saa uu‐
den arvion hankintahinnasta, joka on merkittävästi kor‐
keampi.

Tarkastellaan muutamia arvioita HX-hankinnan hin‐
nasta viime vuosilta. Vuonna 2015 puolustusministeriö ar‐
vioi hankinnan hinnaksi 5-10 miljardia euroa. Valtioneu‐
voston puolustusselonteossa vuonna 2017 hankinnan hin‐
naksi arvioitiin 7-10 miljardia euroa. Eduskunta päätti jou‐
lukuussa 2020 9,4 miljardin tilausvaltuudesta sekä 0,6 mil‐
jardin lisämenoista. Jo tätä ennen, vuoden 2020 syksyllä
puolustusministeriön hankejohtaja Lauri Puranen arvioi,
että kun aseistus lisätään hankintahintaan, tulee kokonais-
hinnasta 10-20 prosenttia korkeampi, siis nyt jo 11- 12 mil-
jardia euroa.

Verrataan näitä lukemia Hornet-hankintaan. Heikki
Hiilamon artikkelissa kerrotaan, kuinka 1980- luvun puo‐
livälissä hankinnan hinnaksi arvioitiin 6 miljardia mark‐
kaa. Kun eduskunta päätti hankinnasta, hinta-arvio oli 9,5
miljardia markkaa. Päätösmuistiossa ministereille ilmoi‐
tettiin hinnaksi 9,8 miljardia markkaa. Kun hankintasopi‐
mus allekirjoitettiin, puolustusministeriö arvioi hinnaksi
14 miljardia markkaa. Vuonna 2000, kun viimeinen han‐
kittu Hornet luovutettiin Suomelle, hinta-arvio oli 18 mil‐
jardia.

Hornet-hankinnasta päättäneille ministereille kerrot‐
tiin, että hankintahinta olisi 9,8 miljardia markkaa, ja elin‐
kaarikustannukset noin 6,2 miljardia markkaa. Todelli‐
suudessa Hornetien toteutuneet kokonaiskustannukset
olivat ilmavoimien vuoden 2020 arvion mukaan noin 35
miljardia markkaa – siis yli tuplasti enemmän kuin minis-
tereille oli ilmoitettu.

Kun jopa aikajana hinnan kohoamisessa etenee lähes
identtisesti Hornet-hankinnan kanssa, herää kysymys,
onko suomalaisten ja päätöksentekijöiden muisti näin ly‐
hyt? Tällä kertaa vain kysymys ei ole markoista vaan eurois-
ta. Aivan täsmälleen samoin kuin Hornet-hankinnan koh‐
dalla tapahtui, on Puranen jo avannut keskustelun, jossa
'aseistuksen lisääminen' tulee nostamaan hintaa.
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Kiljunen, Kimmo (toim.): Raportti uusien
hävittäjien hankinnasta. Into 2021. 482 sivua.

Hiilamo nostaa kiinnostavasti
esiin myös Elisabeth Rehnin muistel-
mista kohdan, jossa hän kertoo, ettei
ministereille annettu mahdollisuutta
saada lisätietoa, mitä hän kuvaa "ru‐
maksi tempuksi", joka "jouduttiin teke‐
mään, jotta saatiin tämä [hankinta]
läpi".

Näiden havaintojen perusteella
tulee olemaan mielenkiintoista
nähdä, mikä hinta asiakirjoihin tul‐
laan kirjaamaan sitten, kun hallitus su‐
ljettujen ovien takana on tilausvaltuut‐
ta soveltanut.

K Y S E E N A L A I N E N H A N K I N TA

Ari Nissisen ja Hannu Savolaisen
artikkelissa todetaan, että puolustus-
ministeriön hallinnonala tuottaa jo
nyt kaikista valtionhallinnon hankin‐
tojen kasvihuonekaasupäästöistä 43
prosenttia. HX-hankinta voi entises-
tään kasvattaa tätä osuutta. Jo ilman
käyttömenojen ja elinkaaripäivitysten
osuutta hankinta tulee tuottamaan
noin 4700 miljoonan hiilidioksidikilo‐
gramman päästöt. Määrä vastaa yli 6
prosenttia Suomen kulutusperäisistä
päästöistä 2015.

Tämä näkökulma on ollut suhteel‐
lisen vähän esillämediassa, eikä se näytä
kiinnostavan edes ympäristöpuolueita.

Pentti Sainion sanoin, eduskunta
hyväksyi hävittäjien tilausvaltuuden
joulukuussa 2020 “aivokuolemaa mu-
istuttavan hiljaisuuden vallitessa”.
Vain kaksi kansanedustajaa koronatoi‐
min vähennetystä edustajistosta äänes-
ti hankintaa vastaan. He olivat Johan‐
nes Yrttiaho (vas.) ja Markus Musta‐
järvi (vas.). Hankinnan järkevyys on
kyseenalainen sekä sotilaallisesti että
ekologisesti tarkasteltuna. Liian vä-
hälle huomiolle jää kuitenkin, että
hankinta on myös eettisesti kyseen-
alainen. Maailma haaskaa asevaruste‐
luun ja pelkoon perustuvaan aseistau‐
tumiseen 1700 miljardia euroa joka
vuosi. Tälle hämmästyttävälle määräl-
le rahaa ja ihmistyötä löytyy parempia
käyttökohteita. •
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S I I RT O M A A S TA E R I T Y I S H A L L I N T O A L U E E K S I

Hongkong on Britannian entinen siirtomaa, joka luovu‐
tettiin Kiinalle 1.7.1997. Vallanvaihdon yhteydessä sovit‐
tiin erityisjärjestelyistä, joiden tarkoituksena oli turvata
kaupungin asukkaiden oikeudet myös vallanvaihdon jäl-
keen. Niin kutsutun “yksi maa, kaksi järjestelmää” -pe‐
riaatteen mukaisesti Hongkongin brittivallan instituutiot,
kuten oikeusjärjestelmä, pysyisivät ennallaan. Kiinan kes-
kushallinnon vastuulle jäisi ainoastaan ulkopolitiikka ja
maanpuolustus. Muilta osin kaikki päätettäisiin paikalli-
sesti.

Britannian ja Kiinan välinen vallanvaihtosopimus al‐
lekirjoitettiin joulukuussa 1984, ja sen mukaan erityisjär-
jestelyn oli määrä kestää vähintään 50 vuotta vallanvaih-
dosta. Hongkongille luotiin oma perustuslaki, Basic Law,
jossa kaupungin asukkaille luvattiin laajat kansalaisoikeu‐
det. Brittihallinnon aikana ratifioitujen kansainvälisten
sopimusten, kuten Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuk‐
sia koskeva kansainvälinen yleissopimus, oli määrä pysyä
voimassa, vaikka Kiina ei niitä olisi ratifioinut.

Paperilla järjestely vaikuttaa hyvältä, mutta ongelmia
oli alusta alkaen: neuvottelut vallanvaihdosta käytiin Bri‐
tannian ja Kiinan välillä, eikä hongkongilaisten mielipi‐
dettä pahemmin kyselty. Hongkongilta myös puuttui var‐
sinainen itsehallinto, joten koko järjestelmä jouduttiin
luomaan tyhjästä. Paikallisen demokratialiikkeen kam-
panjoinnista huolimatta lopputuloksena oli järjestelmä,
jossa alueparlamentin eli lainsäädäntöneuvoston jäsenistä
vain osa valittiin suorilla vaaleilla: loput jäsenistä olivat
eturyhmien valitsemia, tai kuvernöörin ja vallanvaihdon

jälkeen hallintojohtajan nimittämiä. Hallintojohtajan
puolestaan valitsi erityinen vaalikomitea, jonka jäsenet
edustivat erilaisia eturyhmiä. Perustuslakiin kyllä kirjat‐
tiin, että “päämääränä” oli yleinen äänioikeus sekä lain‐
säädäntöneuvoston että hallintojohtajan vaaleissa, mutta
minkäänlaista aikataulua tälle ei annettu. Äänioikeus-kysy‐
myksestä muodostuikin nopeasti Hongkongin politiikan
tärkein jakolinja.

Ongelmista huolimatta järjestelmä vaikutti toimivan.
Hongkongin erityisasema takasi kaupungin asukkaille huo‐
mattavasti Manner-Kiinaa laajemmat kansalaisoikeudet,
joka mahdollisti jopa Manner-Kiinassa kiellettyjen järjes‐
töjen toiminnan Hongkongissa. Kaupungin hallintoa muu‐
tettiin demokraattisemmaksi, muun muassa poistamalla
hallintojohtajan nimeämät jäsenet lainsäädäntö-neuvostos‐
ta, ja kasvattamalla suoraan valittujen jäsenten määrää.

Kaupungissa nähtiin myös useita mielenosoituksia,
joista merkittävimmät olivat vuoden 2003 mielenosoituk‐
set reaktiona aluehallinnon suunnittelemaan turvallisuus-
lakiin, sekä vuoden 2012 mielenosoitukset suunniteltua
koulutusuudistusta vastaan. Molemmilla kerroilla hallinto
luopui suunnitelmistaan. Hongkongilaiset näyttivät ole‐
vansa valmiita puolustamaan heille luvattuja oikeuksia, ja
toistaiseksi se oli onnistunut.

S U U N TA M U U T T U U

Käännekohtana voidaan pitää vuotta 2014, jolloin
nähtiin Sateenvarjoliike-nimellä tunnetut mielenosoituk‐
set. Mielenosoitukset alkoivat reaktiona ehdotettuun vaa‐
lilain muutokseen, joka olisi mahdollistanut hallintojohta‐
jan valinnan suorilla vaaleilla. Ongelmana oli, että lakiesi‐
tys käytännössä mahdollisti ehdokkuuden ainoastaan kes-
kushallinnon tukijoille, mikä rajoitti ihmisten valinnanva‐
pautta. Syyskuun lopussa alkaneet mielenosoitukset kesti‐
vät noin 2,5 kuukautta, ja niiden näkyvin osa oli massiivi‐
set kadunvaltaukset. Mielenosoittajien tärkeimmät vaati‐
mukset olivat vapaat vaalit sekä hallintojohtaja Leung
Chun-yingin ero.

Vaikka Sateenvarjoliike ei saanut vaatimuksiaan läpi,
sen vaikutukset ovat selviä. Mielenosoitusten jälkimaining‐
eissa nähtiin radikaalien “lokalistien” nousu merkittävään
asemaan Hongkongin politiikassa, ja kaupungissa perus-
tettiin uusia puolueita, joiden johtohahmoina toimivat Sa‐
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teenvarjoliikkeen aktivistit. Osa aktivisteista otti osaa 2015
järjestettyihin paikallisvaaleihin, joissa he ottivat yllättäviä
voittoja tunnetuista poliitikoista. Muutosta siis näytti ole‐
van ilmassa.

Sekä alue- että keskushallinto sen sijaan tiukensivat
linjaansa demokratialiikettä kohtaan. Vuoden 2016 lain‐
säädäntöneuvoston vaaleissa vaaliviranomaiset hylkäsivät
kuusi demokratialiikkeen ehdokasta, vedoten heidän ai‐
kaisempiin kannanottoihinsa. Tämä oli ensimmäinen ker‐
ta, kun vaaliviranomaiset hylkäsivät ehdokkaita. Sama lin‐
ja jatkui vaalien jälkeen, kun osa vastavalituista demokraa‐
teista käytti valatilaisuutta protestointiin. Aikaisempina
vuosina protesteja esittäneille edustajille oli annettu mah‐
dollisuus uusia valansa, mutta tällä kertaa hallinto aloitti
oikeustoimet protestoineita edustajia vastaan, joiden seu‐
rauksena kuusi vastavalittua demokraattia menetti paik‐
kansa lainsäädäntöneuvostossa. Kun vapautuneille pai‐
koille järjestettiin täytevaalit, hylkäsivät vaaliviranomaiset
jälleen demokraattiehdokkaita.

L U O V U T U S L A K I

Tätä taustaa vasten on helppo ymmärtää, miksi vuoden
2019 mielenosoitukset kärjistyivät. Vaikka mielenosoituk‐
set alkoivat reaktiona aluehallinnon luovutuslakiesityk‐
seen, niiden pitkittyessä vanhat poliittiset kiistat nousivat
pintaan.

Luovutuslain taustalla oli Taiwanissa tapahtunut ri‐
kos, jossa hongkongilainen mies murhasi naisystävänsä ja
palasi teon jälkeen Hongkongiin. Koska Taiwanin ja
Hongkongin välillä ei ole voimassaolevaa luovutussopi-
musta, ei tekijää voitu saada vastuuseen teoistaan. Ratkai‐
suna oli lakiesitys, joka voimaan astuessaan olisi mahdol-

listanut rikollisten luovutuksen maihin, joiden kanssa luo‐
vutussopimusta ei ole. Yksi tällainen alue on Manner-Kii‐
na, mikä herätti pelkoja, että laki olisi mahdollistanut ak‐
tivistien luovuttamisen Kiinaan poliittisen toimintansa ta‐
kia. Kiinan keskushallinto myös ilmaisi tukensa lakiesityk‐
selle, mikä ei varsinaisesti hälventänyt huolia.

Mielenosoitukset luovutuslakia vastaan alkoivat maa‐
liskuussa 2019, mutta ne lähtivät kunnolla käyntiin kesä-
kuussa. Esimerkiksi 9.6.2019 järjestettiin marssi, johon jär‐
jestäjien mukaan otti osaa yli miljoona ihmistä. Viikkoa
myöhemmin järjestettiin marssi, johon otti osaa jopa kaksi
miljoona ihmistä. Poliisi on arvioinut osallistujamäärät
pienemmiksi, mutta maltillisempienkin arvioitsijoiden
mukaan paikalla oli lähes miljoona mielenosoittajaa. Ver‐
tailun vuoksi Hongkongin väkiluku on noin 7,5 miljoonaa.

Mielenosoituksista huolimatta hallitus pyrki edelleen
viemään luovutuslakia läpi. Poliisi taas vastasi mielenosoi‐
tuksiin julistamalla ne mellakoiksi, ja turvautumalla väki-
valtaan niiden hajottamiseksi. Luovutuslain poisvetämi-
sen rinnalle alkoi syntyä uusia vaatimuksia muun muassa
hallintojohtaja Carrie Lamin erosta ja tutkinnasta poliisin
toimintaan. Ennen pitkää vanhat vaatimukset vapaista
vaaleista liitettiin osaksi mielenosoitusten tavoitteita. Kun
luovutuslaki lopulta vedettiin pois syyskuun alussa, oli jo
liian myöhäistä: käynnissä oli uusi Sateenvarjoliike, jonka
edessä alkuperäinen versio kalpeni.

Marraskuussa 2019 Hongkongissa järjestettiin paikal‐
lisvaalit, joista ajoituksensa takia muodostui epävirallinen
kansanäänestys mielenosoitusten tavoitteista. Ihmiset
myös tuntuivat äänestäneen sen mukaisesti: äänestys-
prosentiksi muodostui ennennäkemätön 71.23%, mikä
on 24 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2015.
Kaupungin 18:sta paikallisvaltuustosta 17 päätyi demok-

Poliisi käyttää kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan.
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raattien haltuun. Paikallisvaalit olivat lopulta demokratia‐
liikkeen viimeinen voitto. Alkuvuodesta 2020 käynnistynyt
koronapandemia antoi aluehallinolle tekosyyn kieltää
mielenosoitukset, vedoten torjuntatoimiin. Pandemian
myötä mielenosoitukset hiljenivät, mutta viimeinen isku
oli vielä tulossa.

T U R VA L L I S U U S L A K I

Keväällä 2020 alkoi liikkua huhuja, että Kiina olisi säätä‐
mässä Hongkongiin uutta turvallisuuslakia. Nuo huhut
paljastuivat pian todeksi, ja Kiinan kansankongressi hy‐
väksyi esityksen toukokuun lopulla. Laki astui voimaan
30.6.2020 klo 23 paikallista aikaa: vain tuntia ennen val‐
lanvaihdon vuosipäivää.

Turvallisuuslaki on käytännössä rampauttanut Hong‐
kongin demokratialiikkeen. Lain voimaanastumisen jäl-
keen, kaikki lainsäädäntöneuvoston demokraatit on joko
erotettu, tai painostettu eroamaan tehtävistään. Noin 30
järjestöä on lopettanut toimintansa. Lopettaneiden lis-
taan kuuluu niin puolueita kuin ammattiliittoja. Näistä
luultavasti merkittävin on Civil Human Rights Front, joka
toimi järjestäjänä suurimmassa osassa tässä kirjoituksessa
mainituista mielenosoituksista.

Voimmeko aidosti luottaa Kiinaan
esimerkiksi kauppasopimuksissa tai
Pariisin ilmastosopimuksen
kohdalla?

Kirjoitushetkellä turvallisuuslain perusteella on pi‐
dätetty 143 henkilöä, joista 81 on saanut syytteen. Hong‐
kongin poliisi on myös antanut pidätysmääräyksen aina‐
kin kymmenestä ulkomailla asuvasta aktivistista, joihin lu‐
keutuu kolme entistä lainsäädäntöneuvoston jäsentä.
Tiettävästi tutkinnan kohteeksi on päätynyt myös neljä
tanskalaispoliitikkoa, joista kaksi on Tanskan parlamentin
jäseniä. Toisin sanoen turvallisuuslain vaikutuksilta ei ole
turvassa edes ulkomailla.

Mutta miksi nyt? Hongkongissa on vuosien saatossa
nähty useita mielenosoituksia, mutta aikaisemmin niiden
on annettu jatkua, ja Kiina on korkeintaan tuominnut
mielenosoitukset. Tällä kertaa se on päättänyt tehdä de‐
mokratialiikkeestä lopullisesti selvää.

Vuosien 2019–2020 protestit olivat kaikessa suhteessa
suurempia, kuin mikään kaupungissa aikaisemmin nähty.
Esimerkkinä pidätysten määrä: hallinnon arvion mukaan
alkuperäisen Sateenvarjoliikkeen aikana pidätettiin 955
ihmistä, kun kesän 2019 mielenosoitusten jälkeen mielen-
osoittajia oli pidätetty tämän vuoden kesään mennessä 10
250, joista noin 2 500 sai syytteen. Näistä luvuista huoli‐
matta mielenosoitukset jatkuivat pitkälle vuoteen 2020.

Samaan aikaan mielenosoittajien taktiikat erosivat ai‐
kaisemmista. Sateenvarjoliikkeen yli kaksi kuukautta kes-
täneiden kadunvaltausten sijaan kesän 2019 jälkeen mie‐
lenosoittajat alkoivat turvautua hit and run -tyyppisiin pro‐
testeihin, joissa kadunpätkiä vallattiin lyhyeksi aikaa. Tä-
män mahdollisti mielenosoitusten löyhä rakenne: aikai‐
semmista mielenosoituksista poiketen, protesteilla ei ollut
varsinaisia johtajia. Sen sijasta mielenosoittajat tekivät
päätökset kollektiivisesti, hyödyntäen viestintäsovelluksia
ja keskustelupalstoja. Tämä myös tarkoitti sitä, että poliisi
ei kyennyt lopettamaan protesteja pidättämällä yksittäisiä
aktivisteja.

Samaan aikaan mielenosoittajat pyrkivät aikaisempaa
vahvemmin hakemaan tukea ulkomailta. Järjestettiin esi‐
merkiksi joukkorahoituskampanjoita, joiden avulla ostet‐
tiin mainoksia ulkomaisista lehdistä tietoisuuden lisäämi‐
seksi. Joshua Wongin kaltaiset tunnetut aktivistit taas pyr‐
kivät lobbaamaan ulkomaalaisia poliitikkoja tukemaan
mielenosoittajien vaatimuksia. Tiivistettynä vaikuttaa siltä,
että mielenosoitusten kesto yhdistettynä kasvavaan kan‐
sainväliseen paineeseen oli Kiinalle liikaa.

M I TÄ S E U R A AVA K S I ?

Toisella puolella maailmaa tapahtuvilta asioilta on help‐
poa sulkea silmänsä. Kiina on kuitenkin nouseva suurval‐
ta, joten Hongkongin tapahtumat voi nähdä varoittavana
esimerkkinä Kiinan toiminnasta.

Hongkongin vallanvaihtosopimuksen mukaan kau‐
pungin erityisaseman on määrä kestää vähintään 50 vuot‐
ta vallanvaihdosta. Turvallisuuslain myötä tuo erityisasema
on vähintäänkin rapautettu. Samaan aikaan vallanvaihto‐
sopimus on rekisteröity YK:ssa. Toisin sanoen Kiinan toi‐
minta Hongkongissa rikkoo YK:n alaista sopimusta. Kysy‐
mys kuuluukin, voimmeko aidosti luottaa Kiinaan esimer‐
kiksi kauppasopimuksissa tai Pariisin ilmastosopimuksen
kohdalla?

Toinen ongelma on Taiwan, jota Kiina tähän päivään
asti pitää kapinallisena maakuntanaan, ja on useita kerto‐
ja uhannut käyttää sotilaallista voimaa “jälleenyhdistymi-
sen” saavuttamiseksi. Kiina on kuitenkin luvannut Hong‐
kong-tyylistä “yksi maa, kaksi järjestelmää” -järjestelyä rat‐
kaisuksi konfliktille. Taiwanissa järjestely on pitkälti tyr‐
mätty, eivätkä viimeisen kahden vuoden tapahtumat varsi‐
naisesti ole herättäneet luottamusta. Kiina on siis pelan‐
nut itsensä pussiin Taiwanin suhteen, ja käyttäytyy myös
sen mukaisesti. Jopa viime aikojen tapahtumat Afganista‐
nissa on käännetty propaganda-aseeksi Taiwania vastaan.

On syytä muistaa, että Kiinalla on aluekiistoja useiden
rajanaapureidensa kanssa, ja nämä ovat paikoitellen kär-
jistyneet yhteenotoiksi. Taiwan on luultavasti näistä mer‐
kittävin. Nyt kun Kiina on saanut Hongkongin vastarin‐
nan toistaiseksi tukahdutettua, on syytä olettaa, että Kiina
alkaa ajamaan aluevaatimuksiaan aikaisempaa agressiivi‐
semmin. Kiinan toiminnasta tullaan vielä lukemaan. Toivot‐
tavasti jatkossa siihen kiinnitetään enemmän huomiota. •
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Y K : N I L M A S T O N S U O J E L U N P U I T E S O P I ‐
M U S ( U N F C C C ) M Ä Ä R I T T E L E E I L M A S T O N ‐
M U U T O K S E N S E U R A AVA S T I : “ S E L L A I N E N
M U U T O S I L M A S T O S S A , J O K A A I H E U T U U
M A A PA L L O N I L M A K E H Ä N K O O S T U M U S TA
S U O R A A N TA I VÄ L I L L I S E S T I M U U T TAVA S -
TA I H M I S E N T O I M I N N A S TA , J A J O K A
Y L I T TÄ Ä I L M A S T O N L U O N N O L L I S E N
VA I H T E L U N V E R TA I L U K E L P O I S T E N A J A N ‐
J A K S O J E N K U L U E S S A ” .

Meidän tulisi kuitenkin olla tietoisia siitä, että ilmaston‐
muutoksesta, tai paremminkin ilmastokriisistä, puhuttaes‐
sa (varsinkin poliittisissa yhteyksissä) viitataan sillä ihmise‐
lämän ja planeetan väliseen rappeutuneeseen suhteeseen:
kriisissä ei ole kyse ilmastosta, vaan kapitalisti-sesta yhteis-
kunnasta, joka aiheuttaa sen muutoksen ja vahvistaa sitä.
Naomi Kleinin vaikuttavin sanoin: “Maailma on tulessa,
koska poltamme sitä.”

Näinä pandemian aikoina, joina COVID-19 uhkaa
vallata terveydenhuoltojärjestelmät maailmanlaajuisesti,
Tukholman kansainvälinen rauhantutkimusinstituutti
SIPRI on julkaissut päivitettyä tietoa asevarusteluun käy-
tettävästä rahamäärästä. Vuonna 2019 asevarusteluun
käytettiin 3,6 prosenttia enemmän rahaa kuin vuonna
2018. Täten asevarusteluun käytettävä rahamäärä oli en‐
nätykselliset 1,917 miljardia dollaria, tai 259 dollaria jo-
kaista maailman asukasta kohden. Tämä kasvu osoittaa,
että maailmaa hallitsee kilpavarustelu, joka hyödyttää har‐
voja ja uhkaa viedä meidät maailmanlaajuiseen katastro‐
fiin. Se osoittaa myös erityisesti Euroopan, Pohjois-Ameri‐
kan, Aasian ja Oseanian aseteollisuuksien suunnattoman
voiman. Pelkästään NATOn sotilasmenot (1 035 miljardia
dollaria) muodostavat 54 prosenttia koko maailman soti‐
lasmenoista. Lähi-idässä – joka on ainoa alue, jolla sotilas-

Ilmaston
aseistariisunta:

miten väkivallattomuudella voidaan
vastustaa ilmastokriisin militarisaatiota

menot ovat vähentyneet vuonna 2019 – aseellisten konf-
liktien seuraukset ovat hyvin selkeitä. Ainakin puolet soti‐
lasmenoista käytetään valtavia hiilidioksidipäästöjä aiheut‐
tavaan sotateollisuuteen. Kansalliset ja kansainväliset kes-
tävän kehityksen tilastolliset indikaattorit eivät kuitenkaan
huomioi sotateollisuuden hiilidioksidipäästöjä. Ennätys
menee tietenkin Pentagoniin, joka on myös maailman
suurin öljynkuluttaja. Huolimatta Yhdysvaltojen armeijan
huomattavan suuresta ilmastojalanjäljestä, sen päästöjä ei
asianmukaisesti huomioida teollistuneiden maiden pääs-
töjen joukossa, ja se on vapautettu rajoitteista, jotka on
määritetty Pariisin ilmastosopimuksessa vuonna 2015.
Tämä tarkoittaa, että mikäli Yhdysvaltain armeijan aiheut‐
tamat päästöt otettaisiin perusteellisesti huomioon, oli‐
simme entistä kauempana määritellystä tavoitteesta rajoit‐
taa ilmaston lämpeneminen kahteen celsiusasteeseen.

Kun tiedostetaan näiden seikkojen tuhoisa yhteisvai‐
kutus, ilmastonmuutokseen liittyvän ongelman vaiettu jul‐
kinen salaisuus on sotilaallinen järjestelmä ja siihen liitty‐
vät järjestäytyneet yksityiset yritykset. Etevimpiä ihmisiä
keskitetään palvelemaan armeijaa eri tavoin huolimatta
siitä, miten sodat vaikuttavat ympäristöön ja väestöihin.
Johtopäätös on se, että kamppailu ilmastonmuutosta vas-
taan tapahtuu vasta kun uusia sotia ei enää valmistella,
eikä tätä voida toteuttaa ilman yhtenäistä väkivallatto-
muuteen perustuvaa aseistariisuntapolitiikkaa.

Tehdäkseni näkyväksi tämän kiusallisen ristiriidan,
haluaisinkin esitellä käsitteen “ilmastollinen aseistariisun‐
ta” (climate disarmament). Ilmaisu juontuu italialaisen aseis-
takieltäytyjä Pietro Pinnan käsitteestä “yksipuolinen asei‐
denriisunta”, jota myös kirjailija Carlo Cassola käytti laa-
jasti kulttuurisessa ja poliittisessa toiminnassaan. Pietro
Pinna oli ensimmäinen vakaumukseen ja väkivallatto-
muuteen vedonnut italialainen aseistakieltäytyjä, joka
kieltäytyi palvelemasta sotilaallista tappamista. Tämä teksti
ja merkittävä osa omasta väkivallattomasta vakaumuksesta‐
ni on omistettu hänelle. Enää ei ole tarvetta vedota opti‐

A L KU P E R Ä I N EN T E K S T I : D AN I E L E TAU R I NO ( B ROK EN R I F L E 0 1 / 2 0 2 1 )

K Ä ÄNNÖS : T E EMU MÖL S Ä KU VA : K A R S T EN WURTH , UN S P L A SH



27I lmaston ase i star i i sunta

mistisesti kansaan ja hallitukseen, jotta ne “sankarillisesti”
päättäisivät olla antamatta periksi asevoimien kiristykselle
eivätkä suostuisi militarismin aiheuttamaan resurssien
haaskaukseen. Nykyisin tiedetään, että ilmastonmuutok‐
sen vaikutukset kohdistuvat jokaiseen. “There is no planet
B”, sanovat nuoret ympäri maailmaa. Ilmastokriisin aika‐
na on tehtävä valinta: ilmastollinen aseistariisunta tai ole‐
massaolon loppu.

Jos halutaan sisällyttää ilmastollinen aseistariisunta
YK:n Agenda 2030:n viitekehykseen, voidaan sen sanoa
olevan seuraavan tekstikatkelman yhtenäisin looginen
seuraus: “Ei voi olla olemassa kestävää kehitystä ilman rau‐
haa, eikä rauhaa ilman kestävää kehitystä.”

Mitä erityisesti tarkoitan ilmastollisella aseistariisun‐
nalla? Ainakin kolmea asiaa:

1. radikaalisti muutoksellisen ja yhtenäisen politiikan
ohjelmaa, jota aktivistit ja oikeudenhaltijat voivat
hyödyntää vaikutustyössään hallitusten, instituutioi‐
den ja yksityisen sektorin kanssa (viitaten myös kan‐
sainvälisiin viitekehyksiin kuten Agenda 2030);

2. realistista lähestymistapaa, jolla on myös valta vaikut‐
taa kestävän kehityksen ohjelmien ja ilmastotavoittei‐
den läpinäkyvyyteen, mittaamiseen ja vastuuvelvolli‐
suuteen; sekä

3. teoreettista välinettä, jonka avulla pystytään vastaa‐
maan sotakoneiston ja siihen kytkeytyneiden kapita-
lististen korporaatioiden argumentteihin ja kerron‐
nan tapaan ilmastokriisistä puhuttaessa.

Varsinaisista ehdotuksista moni on jo antimilitarististen ja
väkivallattomien liikkeiden asialistalla:

• aloitetaan sotilasmenojen ekologinen muuntami‐
nen, jossa vapautuneet resurssit kohdistetaan sosiaa‐
lisiin menoihin, joiden tarkoitus on, ettei kukaan
‘putoa kyydistä’

• ratifioidaan YK:n Ydinaseiden kieltosopimus
(TPNW) ja edistetään sen toteutumista

• perustetaan ja rahoitetaan siviilien rauhanjoukot ja
maailmanlaajuinen siviilipalvelus konfliktien estä-
miseksi ja muuntamiseksi väkivallattomuuden kautta

• kehitetään koulutusohjelmia, jotka keskittyvät väki-
vallattomuuden periaatteeseen ja keinoihin ilmasto-
oikeuden saavuttamiseksi

• lopetetaan asekauppa välittömästi, erityisesti konflik‐
tialueille ja sellaisten valtioiden kanssa, jotka eivät
kunnioita ihmisoikeuksia – piileskelemättä sellaisten
ilmausten takana kuten “laiton asekauppa”

• toteutetaan kansallisella tasolla YK:n päätöslausel‐
mien 1325/2000 “Naiset, rauha ja turvallisuus” sekä
2250/2015 “Nuoret, rauha ja turvallisuus” ehdotukset

• demilitarisoidaan rajat ja tunnustetaan “ilmastopa‐
kolaisuuden” kategoria kansainvälisessä lainsäädän-
nössä.

• edistetään ja rahoitetaan rauhantutkimusta, keskittyen
samalla johdonmukaisten tilastojen kehittämiseen kes-
tävän kehityksen ja politiikkatoimien suhteesta

Monia muita asioita voitaisiin lisätä ja käsitellä, mutta lo‐
petan tähän pysyäkseni ytimekkäänä. Joka tapauksessa
tärkeää on toimia parhaansa mukaan ja nopeasti, sillä so‐
tilaallinen järjestelmä pyrkii samaan aikaan kaikella poliit‐
tisella ja taloudellisella voimallaan saavuttamaan johtavan
ja kyseenalaistamattoman roolin planetaarisessa hätätilas-
sa ja pitämään hallinnan ilmastokriisiä vastaan kamppaile‐
vassa maailmassa.

Kansalliset ja kansainväliset kes-
tävän kehityksen tilastolliset indi-
kaattorit eivät huomioi sotateolli-
suuden hiilidioksidipäästöjä.

Kansalliset, alueelliset ja kansainväliset sota- ja turval‐
lisuusinstituutiot ovat kasvavissa määrin huolissaan ilma‐
stonmuutoksen aiheuttamista riskeistä sotilaalliselle infra‐
struktuurille ja tekevät suunnitelmia niitä varten; 31 kan‐
sakuntaa on edustettuna Kansainvälisessä ilmaston ja tur‐
vallisuuden sotilasneuvostossa (IMCCS). Suunnitelmissa
nähdään ensisijaisena asevoimien kapasiteetti sotatoimien
ja yleisen turvallisuuden kannalta, ja ne ovat kaukana “ih‐
misten turvallisuudesta”, johon tulisi viitata niiden toimi‐
joiden, jotka tähtäävät kestävyyteen.

Yhtä tärkeää on ottaa huomioon yksityisen sektorin
viherpesu armeijoiden eduksi. Viherpesun tarkoituksena
on painottaa teknologista edistystä, jolla pyritään vähen-
tämään sotateollisuuden hiilipäästöjä, sekä uusien ympä-
ristöystävällisten, mutta vihollisten kannalta tappavien
tuotteiden (esim. “vihreät luodit”) kestävyyttä. Ilmastolli‐
sen aseistariisunnan näkökulmasta uusia rauhananalyysin
menetelmiä tulisi käyttää tällaisia operaatioita vastaan. Esi‐
merkki tällaisesta menetelmästä on emergia-analyysi – ym‐
päristönsuojelullinen ja systeeminen kirjanpitomenetel‐
mä, jolla tarkastellaan tuotteiden, palveluiden tai proses‐
sien kestävyyttä ja niihin käytettyjen resurssien laatua.
Edellä mainittua arviointimenetelmää tulisi soveltaa sota‐
teollisuuteen ja sen tuotteisiin.

Myös ääri-ilmiöiden, kuten koronaviruspandemian,
tulisi auttaa meitä lopultakin kyseenalaistamaan turvalli‐
suuden määritelmä ja kallis riippuvaisuus sotilasmenoista,
joilla pyritään luomaan “turvallisuudentunnetta”. Tämä-
hän on vasta alkusoittoa ilmastokriisin etenemisen vaiku‐
tuksille, jotka köyhät ja sorretut tulevat ensimmäisinä ko‐
kemaan. Väkivallattomuus voi auttaa meitä kääntämään
kurssin – olettaen, että meillä on vielä aikaa – jos tuomme
jatkuvasti esille ehdotuksia liittyen aseistariisuntaan, edis-
tääksemme rauhaa ihmisten kesken sekä ihmisten ja luon‐
non välillä. •
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Mitä sotilasmenoilla
voitaisiin tehdä?

M A A I L M A N S O T I L A S M E N O T N O U S I VAT
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1 6 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 E U R O A . S O T I L A S M E ‐
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N I M E T T Ö M Ä N Ä .

Hiilineutraaliuden saavuttaminen vaatii tulevien kolmen
vuosikymmenen aikana globaalisti huomattavasti lisää in‐
vestointeja. ETC:n ja Kansainvälisen energiajärjestön
(IEA) arvion mukaan tarvitaan muutamien tuhansien mil-
jardien vuosittaisia investointeja energiantuotantoon, in‐
frastruktuuriin, vähähiilisiin polttoaineisiin ja teollisuu‐
teen. Tämä on kaksin- kolminkertainen määrä nykyiseen
nähden, mukaan lukien investoinnit fossiilisiin polttoai‐

neisiin: IEA arvioi historiallisen 2016-2020 investointita‐
son olleen 1200 miljardia dollaria (noin 1000 miljardia
euroa) vuodessa, kun 2030 tason tulisi olla 4200 miljardia
dollaria (noin 3400 miljardia euroa). Tämä on olennaista,
jotta ilmaston lämpeneminen voitaisiin rajata 1,5 astee‐
seen.

Ottaen huomioon uusiutuvan energian matalammat
tuottovaatimukset ja näiden korkeamman velankantoky‐
vyn (johtuen matalasta riskitasosta) erityisesti kehittyneis‐
sä talouksissa, kuilun nyky- ja tavoitetilan välillä voisi ar‐
vioida olevan tuhannesta kahteentuhanteen miljardiin
euroon vuodessa. Tämä on samassa suuruusluokassa kuin
globaalit sotilasmenot tänä päivänä. SIPRI (2021) on ar‐
vioinut asemenojen ja sotilaallisen valmiuden ylläpidon
kustannusten olevan globaalisti lähes 2000 miljardia dolla‐
ria (noin 1700 miljardia euroa). Voi kysyä, mitä tällä sum‐
malla tai edes puolella siitä voisi vaihtoehtoisesti saavuttaa
maapallon hyväksi.

SOTILASTOIMINNAN PÄÄSTÖT

Globaalisti sotilastoiminnasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt

muodostavat vähintään 5% kaikista maailman hiilidioksidipääs-

töistä. Lukemaan ei ole laskettu sodankäynnistä aiheutuvia kasvi‐

huonekaasupäästöjä kuten pommeja, metsäkatoa, toiminnasta

aiheutuneita tulipaloja eikä konfliktien jälkeisen jälleenraken-

nuksen päästöjä. Sotilastoiminnan päästöjä on vaikea arvioida

tarkasti, koska merkittäviä sotilaspäästöjä tuottavat valtiot eivät

raportoi avoimesti päästöistään. EU-maiden armeijat tuottivat

vuonna 2019 noin 24,8 miljoonaa tonnia suoria ja epäsuoria hiili‐

dioksidipäästöjä (Conflict and Environment Observatory 2021).

Costs of War -projektin tietojen mukaan Yhdysvaltojen armeija

tuotti toiset 25 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä. Vertailun

vuoksi Suomen kaikki päästöt (pl. LULUCF) olivat viime vuonna

noin 48,3 miljoonaa tonnia.

https://ceobs.org/the-militarys-contribution-to-climate-change/

https://watson.brown.edu/costsofwar/papers/ClimateChan‐

geandCostofWar

https://www.stat.fi/til/khki/2020/khki_2020_2021-06-03_tie_

001_fi.html
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I N V E S T O I N T E J A U U S I U T U V I I N ,
V E T Y TA L O U T E E N , H I I L E N TA LT E E N O T T O O N
J A T E O L L I S U U T E E N

Tyypillisissä ilmastotiekartoissa sähköistyksen rooli päästö-
jen vähentämisessä on huomattava. Liikenteen, lämmi-
tyksen ja teollisuuden energiankäytön muuntaminen toi‐
mimaan uusiutuvilla tuotettavalla sähköllä auttaa saavutta‐
maan hiilineutraaliuden monissa prosesseissa, joissa ei
tarvita esimerkiksi kovia lämpötiloja (esimerkiksi raudan
pelkistys) tai suurta energiatiheyttä (esimerkiksi lento‐
polttoaineet). Sähköistys johtaa myös parempaan energia‐
tehokkuuteen esimerkiksi polttomoottoreissa, mutta toi‐
sissa taas vaatii huomattavasti enemmän energiaa. Esimer‐
kiksi tuulivoimalla tuotetun sähkön muuntaminen vedyk‐
si, yhdistäminen hiilivedyiksi kuten lentopolttoaineeksi
tai dieseliksi ja sen edelleen polttaminen polttomoottoris‐
sa hyödyntää alkuperäisestä tuulivoimasta vain 30-35%,
kun loppu katoaa esimerkiksi heikosti hyödynnettävänä
lämpöenergiana.

Kokonaisuudessaan globaalisti energian tuotannossa
tarvitaan ainakin noin 200 eksajoulea lisää aurinko- ja tuu‐
livoimasta, kun fossiilisten hiilen, kaasun ja öljyn yli 400
eksajoulen tuotanto lasketaan lähes nollaan. Jäljelle
jäävän fossiilisten polttoaineiden tuotannon päästöt on
otettava talteen, mitä varten tulee rakentaa oma infra‐
struktuuri. Tässä yhteydessä sähkön tuotanto noin kaksin‐
kertaistuu 27 000 terawattitunnista noin 50 000 terawatti‐
tuntiin, samalla kun kokonaisenergian käyttö jouleina py‐
syy energiatehokkuuden myötä lähestulkoon 2020 tasolla
(IEA). Lisäksi kestävällä biomassalla, ydinvoimalla ja vesi‐

voimalla on useilla ilmastotiekartoilla kokonaisenergian‐
tuotantoa tukeva roolinsa.

Vuositason investoinnit uusiutuviin pitää nelinker-
taistaa noin 250:stä gigawattitunnista reiluun 1000:een gi‐
gawattituntiin, mikä tarkoittaa vuoden 2030 hintatasolla
huomattavia kokonaisinvestointeja. Pitkällä aikajänteellä
sähkön hinta voi kuitenkin jopa laskea.

Sähköllä hoidetaan tulevaisuudessa muunmuassa tie‐
liikenne, valtaosa lämmitystarpeista esimerkiksi ilmaläm-
pöpumpuilla, ja useita teollisuuden prosesseja kuten alle
200 lämpöasteen lämmitystarpeet vaikkapa sellu- ja pape‐
riteollisuudessa. Sähköllä hoituvat jopa huomattavasti kor‐
keammat lämpötilat esimerkiksi petrokemian alalla.

Sähköverkkojen vahvistamista tarvitaan, kun ener‐
giaa tuotetaan siellä, missä se on taloudellisesti kannatta‐
vinta. Keskustelua käydään muun muassa siitä, onko uu‐
siutuvaa energiaa kustannustehokkainta siirtää suurjän-
niteverkkojen kautta elektroneina, vetynä putkia pitkin tai
vetyjohdannaisina laivareittejä pitkin. Myös turvallisuusky‐
symykset vaikuttavat vaihtoehtoja punnitessa. Eurooppa
esimerkiksi tarvitsee edullista energiaa Skandinaviasta tai
Iberian niemimaalta ja Pohjois-Afrikasta. Hydeal on yksi
esitetyistä projekteista tuottaa sähköä ja vetyä Iberian nie‐
mimaalla. Esimerkkinä, 40 000 kilometrin laajuisen vety‐
putkiverkoston rakentamisen Eurooppaan 2040 mennes‐
sä on arvioitu maksavan noin 40-80 miljardia euroa (Gas
for Climate, 2021).

Vedyllä onkin tärkeä rooli tulevaisuuden energiajär-
jestelmässä sen tasoittajana. Kun tasaisesti palavista hiiles-
tä, öljystä ja kaasusta siirrytään tuulesta ja auringosta riip‐
puvaiseen sähköntuotantoon, kasvaa tarve joustavalle
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energiantuotannolle. Sähkön muuntaminen vedyksi elek‐
trolyysin avulla on kasvamassa vauhdilla: tähän sitoutu‐
neet, “kypsässä vaiheessa” olevat investoinnit ovat kasva‐
neet vuoden 2019 noin miljardista eurosta jo yli 150 mil‐
jardiin euroon 2021 mennessä (Hydrogen Council,
2021). Vetyä voidaan hyödyntää suoraan tai siitä johdettui‐
na ammoniakkina, metaanina tai metanolina. Sitä voidaan
myös hyödyntää pidempinä hiilivetyinä turbiineissa ja
moottoreissa tuottamaan energiaa silloin kuin ei tuule, tai
kun akut eivät ole soveltuvin energian varastoinnin muoto
niiden lyhyen varastointikapasiteetin tai painon vuoksi.

Vetyä tuotetaan tällä hetkellä maakaasusta noin 100
miljoonaa tonnia vuodessa, mutta tulevaisuudessa sitä tar‐
vitaan noin 500 miljoonaa tonnia joko elektrolyysillä tai
hiilidioksidin talteenoton avulla (IEA, 2021).

Vedyllä on roolinsa esimerkiksi teräksenvalmistuk-
sessa, kaasun korvaajana huippuvoimalaitoksissa ja ammo‐
niakkina meriliikenteen päästöjen vähentämisessä. Yhdis-
tettynä talteenotettuun hiileen se auttaa esimerkiksi lento‐
liikenteen päästövähennyksissä kestävien biomassaan pe‐
rustuvien hiilivetyjen kanssa.

Sähköistys nähdään usein “helppona” toimenpiteenä,
kun vedyn lisäksi hiilen talteenotto on noussut kolmanneksi
“suureksi” päästövähennysteknologiaksi usealla tiekartalla.

Hiilidioksidin talteenotto näihin synteettisiin hiilive‐
tyihin tai sen varastointi vaikkapa käytöstä poistettuihin öl‐
jylähteisiin voidaan nähdä jossain määrin ristiriitaisena
teemana kun hiilen lähteenä ovat fossiiliset polttoaineet.
Se kuitenkin tukee siirtymää hiilineutraaliuteen tai -nega‐
tiivisuuteen, ja sitä saatetaan tarvita myös pitkällä aikajän-
teellä joissakin teollisuuden kohteissa. Kiertotalouden ja
biotalouden osana sillä on myös roolinsa kestävämmän
hiilen lähteenä, kun kierrätyskelvoton jäte poltetaan tai
biotalouden prosesseissa vapautuva tai sivuvirtojen poltos‐
sa vapautuva hiilidioksidi otetaan talteen.

Polttoaineiden ohella hiiltä tarvitaan petrokemian
fossiiliriippuvuuden poistamisessa. Biomuovit ja kierrätys‐
muovit nähdään riittämättöminä keinoina saavuttaa täysi
fossiiliriippumattomuus tällä teollisuudenalalla. Tämä
johtuu kestävän biomassan määrällisistä ja teknisistä ra‐
joitteista sekä kierrätettyjen muovien keräyksen, kierrät‐
ettävyyden ja laadun rajoitteista. Voikin ajatella, että jos ta‐
voitteena on sulkea kaikki öljynjalostamot, petrokemian
tuotteet ovat viimeinen saareke, joka vaatii näiden käyt-
töä.

Jotta hiilineutraalius saavutetaan, näiden teknolo‐
gioiden ohella tarvitaan myös investointeja esimerkiksi ky‐
seisiä teknologioita käyttävillä sektoreilla, maataloudessa
sekä hiilensidontaan maankäyttösektorilla.

S I I RT Y M Ä VA AT I I M Y Ö S J U L K I S E LTA
S E K T O R I LTA T O I M I A

Vaikka sotilasmenoihin käytettävät varat olisi käytettävissä
vaihtoehtoiseen käyttökohteeseen, eli ilmastonmuutoksen
torjuntaan, olisi kehittyneissä markkinatalouksissa valtiol‐

la haastava rooli rahoittaa kaikki tarvittavat investoinnit.
Voisikin ajatella, että valtioiden rooli voisi olla perus-

infrastruktuurin rahoittajana joko suoraan, monopoliase‐
massa olevien valtionyhtiöiden (esimerkiksi kantaverkot,
mahdolliset vedyn runkoverkot ja suurkapasiteettiverkot),
tai erilaisten investointitukien kautta. Koronapandemian
elvytyspaketit Euroopassa ja Yhdysvalloissa antavat kuvaa
siitä, miten valtiot voivat tukea vihreää siirtymää esimer‐
kiksi investointitukien avulla.

Hiilineutraaliuden saavuttamiseen
tarvitaan 1000–2000 miljardia
euroa lisää vuosittain. Tämä on
samassa suuruusluokassa kuin
globaalit sotilasmenot tänä
päivänä.

Lisäksi valtioilla on roolinsa toimivien markkiname‐
kanismien rakentamisessa yksityisen sektorin investoin‐
tien mahdollistamiseksi. Uusiutuvan energian tuotanto‐
kustannusten putoaminen esimerkiksi vaatii uusia meka‐
nismeja sähkömarkkinoille, jotta investoinnit ovat kannat‐
tavia, ja jotta joustava, kalliimpi energiantuotanto on kan‐
nattavaa silloinkin kun ei tuule tai kun aurinko ei paista.
Toimivat hiilitullit, hiilen hinta, tuotannonaloittain määri‐
tellyt rajat ja tavoitteet, siirtymätuet ja moni muu mekanis-
mi tulevat myös tarpeeseen.

Erityisesti kehittyvien talouksien kohdalla nopea vih‐
reä siirtymä suoraan päästöttömiin energiantuotannon ja
-käytön muotoihin vaatii globaalisti vahvaa yhteistyötä jul‐
kiselta ja yksityiseltä sektorilta. On hyvä kysymys, olisiko
esimerkiksi mahdollista saada kehittyneet valtiot sitoutu‐
neeksi kehitysavun kaltaisiin rahoituskeinoihin, joilla ke‐
rättäisiin muutama promille verotuloista varmistamaan
globaalin vihreän siirtymän toteutumista myös Afrikassa ja
köyhimmissä Aasian valtioissa. Näiden alueiden energian‐
tarve kasvaa yhteiskuntien työn tehokkuuden nousun ja
vaurastumisen myötä, ja houkutuksena ovat mahdolliset
paikalliset, edulliset fossiiliset polttoaineet.

Köyhimmissä valtioissa on myös omia energiankäyt-
töön liittyviä erityispiirteitä kuten puun ja hiilen poltto
ruoanvalmistuksessa.

Sotilaskäytössä olevia resursseja rahankäytön ulko‐
puolelta voisi olla haastava hyödyntää täysimääräisesti. In‐
frastruktuurin, kuten esimerkiksi aseteollisuuden konepa‐
jojen muokkaus hiilineutraalin laitteiston, kuten hiilidiok‐
sidin talteenoton tai elektrolyysereiden valmistukseen,
voisi olla vain rajatusti hyödyllistä erilaisten tuotantopro‐
sessien vuoksi.
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G L O B A A L I E N E R G I A - J A V O I M A P O L I T I I K K A
M U R R O K S E S S A

Vihreä siirtymä voisi saada vauhtia sotilasmenoihin käyt‐
ettävien varojen edes osittaisesta uudelleensuuntaamises-
ta. Samalla vihreä siirtymä voi vaikuttaa tulevina vuosikym‐
meninä huomattavasti globaaliin politiikkaan, kun tämän
päivän hiilivetyjen tuottajavaltiot kuten Saudi Arabia ja
Venäjä kokevat energiamurroksen.

Tulevaisuuden energiantuotanto tapahtuu osin pai‐
kallisesti, mutta osin myös globaalisti siellä missä se on
edullisinta. Näiltä alueilta energia siirretään elektroneina
sähköverkkoja tai vetynä putkistoja pitkin, vetyjohdannai‐
sina laivoilla tai energiaintensiivisiä tuotantoprosesseja
vaativina väli- ja lopputuotteina maailmalle.

Paikoin nämä alueet ovat samoja kuin tänä päivänä.
Esimerkiksi Lähi-idän aurinkovoiman tuotantopotentiaali
on kuivan ilmaston vuoksi hyvä, mutta niin on esimerkiksi
myös Australian, Chilen, Pohjois-Afrikan ja Yhdysvaltojen
lounaisosien. Tämä vähentää energiariippuvuutta alueil‐
ta, joiden vakauteen kohdistetaan huomattavia puolustus-
resursseja (toim.huom. sotilaallisia resursseja) tänä päivänä.

Energiantuotannon murroksen myötä kansainväli-
nen huomio fossiilien tuotannosta vastaaviin alueisiin
vähentynee, mutta tämä murros voi myös aiheuttaa huo‐
mattavaa epävakautta, kun fossiilisista polttoaineista tul‐
leet tulot kuihtuvat. Osa valtioista kuten Saudi-Arabia en‐
nakoi jo tulevaa ja hyödyntää suurta uusiutuvan energian
potentiaalia kunnianhimoisilla varhaisen vaiheen projek‐
teilla uusiutuvaan energiaan ja vihreään vetyyn.

Globaalia energia- ja voimapolitiikkaa hallitsevat val‐
tiot ja valtioiden yhteenliittymät joutuvat huomioimaan
näin paitsi omat siirtymävaiheen tarpeensa, myös rahoi‐
tuksen ja tuen kehittyville valtioille ja geopoliittisen vakau‐
den turvaamisen. Parhaassa tapauksessa energiantuotan‐
non murros itsessään vähentää jännitteitä, kun edullisen

energian tuottajien kärkeen nousee suuria demokraattisia
valtioita, kuten Australia ja Espanja.

Muutama tuhat miljardia euroa vuodessa lisäinves‐
tointeja ilmastonmuutoksen torjuntaan on suuri summa,
mutta siihen on mahdollista päästä. Tällaisilla lisäinves‐
toinneilla on potentiaalia huomattaviin positiivisiin vaiku‐
tuksiin energiantuotannon demokratisoinnissa, valtioi‐
den ja yksilöiden hyvinvoinnissa ja geopoliittisten jännit-
teiden vähentämisessä. •

Kirjoittaja on rahoitusalan asiantuntija, joka on erikoistunut
vihreän siirtymän toteuttamiseen.

ILMASTOTIEKARTAT

Ilmastotiekartoilla tarkoitetaan mallinnuksia siitä, kuinka pal‐

jon ilmaston arvioidaan lämpenevän vuoteen 2100 mennessä

erilaisilla mahdollisilla kasvihuonekaasupäästöjen määrillä.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA tähtää vuoteen 2050 men‐

nessä siihen, että kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen

summa olisi nolla (ns. net zero emissions by 2050), jotta läm-

peneminen pitkällä aikavälillä rajattaisiin 1,5 celsiusasteeseen.

Toisenlaisissa tiekartoissa tarkastellaan lämpenemisen rajaa‐

mista 2 celsiusasteeseen, mikä on riskialttiimpaa esimerkiksi

sään ääri-ilmiöiden kannalta. Climate Action Tracker, joka on

riippumaton ilmastopolitiikkoja tutkiva organisaatio, arvioi

että nykyiset valtioiden tekemät päästövähennystavoitteet

ovat johtamassa noin 2,4 asteen lämpenemiseen vuoteen

2100 mennessä.

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

https://ourworldindata.org/uploads/2018/04/Greenhouse-

gas-emission-scenarios-01.png
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Kolonialismista
sotateolliseen kompleksiin

TA R K A S T E L E N TÄ S S Ä K I R J O I T U K S E S S A
N Y K Y I S E N TA L O U S J Ä R J E S T E L M Ä N J A S O ‐
D A N VÄ L I S TÄ R I I P P U V U U S S U H D E T TA . Y K ‐
S I T TÄ I S T E N S O T I E N TA U S TA L L A O N U S E I ‐
TA T I L A N N E K O H TA I S I A T E K I J Ö I TÄ , J A
S O T I A L E G I T I M O I D A A N E R I TAV O I N . O N
K U I T E N K I N L A A J O J A R A K E N T E E L L I S I A
T E K I J Ö I TÄ , J O T K A VA I K U T TAVAT S O T I E N
S Y T T Y M I S E N TA U S TA L L A . N Y K Y I S I N
M A A I L M A N L A A J U I S E K S I L E V I N N Y T K A P I ‐
TA L I S T I N E N TA L O U S J Ä R J E S T E L M Ä O N
K Y T K E Y T Y N Y T T I I V I I S T I S O TA A N J O S Y N ‐
T Y H E T K I S TÄ Ä N S A A K K A , J A VA I K K A TÄ M Ä
S U H D E O N M U U T T U N U T T E K N O L O G I S -
T E N , TA L O U D E L L I S T E N J A P O L I I T T I S T E N
M U U T O S T E N M Y Ö TÄ , S O T I E N J A TA L O U S -
J Ä R J E S T E L M Ä N VÄ L I N E N R I I P P U V U U S ‐
S U H D E O N S Ä I LY N Y T.

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

Uuden ajan alussa 1400- ja 1500-lukujen taitteessa euroop‐

palaiset valtiot aloittivat nousun hegemoniseen asemaan
maailmassa. Ensimmäisen maailmansodan alkuun mennes‐
sä eurooppalaiset siirtomaaimperiumit ja eurooppalaispe‐
räiset uudisasukasvaltiot kattoivat lähes koko maailman.
Tämän prosessin oli aloittanut eurooppalaisen laivanra‐
kennusteknologian kehittyminen, joka mahdollisti pitkät
merimatkat ja nk. suurten löytöretkien aloittamisen. 1400-
luvun lopulla ensimmäiset eurooppalaiset kauppa-asemat
oli perustettu Afrikan mantereelle ja ensimmäiset euroop‐
palaiset siirtokunnat Pohjois- ja Etelä-Amerikanmantereille.

Eurooppalaiset siirtokunnat perustettiin jo asutuille
alueille ja niiden perustaminen tapahtui tuhoisien valloi‐
tussotien kautta. Valloitussotien yhteydessä ryöstettiin uu‐
sien siirtomaiden alkuperäisasukkailta valtavia omaisuuk‐
sia, jotka kuljetettiin Eurooppaan. Uusista siirtomaista va-
rastetut omaisuudet toimivat osana sitä alkupääomaa, joka
mahdollisti teollisuuden kehittymisen ja kapitalistisen ta‐
lousjärjestelmän muodostumisen Euroopassa.

Alkukolonialismin käynnistämä teollinen, taloudelli‐
nen ja poliittinen kehitys johti prosesseihin, jotka puoles-
taan johtivat tarpeeseen hankkia yhä uusia siirtomaita val‐
loitussotien kautta. Teollisen tuotannon kehittyminen
mahdollisti kulutustavaroiden tuottamisen huomattavasti
aiempaa halvemmalla ja tehokkaammin. Tämä johti Eu‐
roopassa aiemmin käsityöläisammatteja harjoittaneen väes‐
tönosan kurjistumiseen. Osa entisistä käsityöläisistä siirtyi
teollisuusproletariaatiksi Euroopan teollisuuskaupunkei‐
hin, mutta teollisen tuotannon tehokkuuden vuoksi myös
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työttömien määrä kasvoi. Tämä johti kasvavaan tarpeeseen
perustaa uudisasukassiirtokuntia, johon tämä ”liikaväestö”
voitiin asuttaa.

Toinen siirtomaavalloitusten tarvetta lisännyt tekijä oli
kasvavan teollisuuden alati kasvava raaka-aineiden tarve,
jota eurooppalaiset emämaat eivät kyenneet tyydyttämään.
Tämä johti eksploitaatiokolonialismiin, jossa siirtomaita käy-
tettiin tuottamaan raaka-aineita emämaiden teollisuuden
tarpeisiin. Eksploitaatiokolonialismissa pieni joukko
emämaasta tulleita siirtomaavirkailijoita hallinnoi suurta
joukkoa alkuperäisasukkaista tai Afrikasta tuoduista orjista
koostuvaa työvoimaa, joka tuotti raaka-aineita. Kaivannais-
ten lisäksi eksploitaatiosiirtokunnissa tuotettiin laajasti eri‐
laisia viljelykasveja kuten puuvillaa, sokeriruokoa, kahvia,
kaakaota ja unikkoa. Siirtomaiden massatuotanto muutti
esimerkiksi kahvin ja kaakaon ainoastaan eliitin saatavilla
olevista luksustuotteista jokapäiväisiksi peruselintarvikkeik‐
si Euroopassa. Siirtomaatuotteiden kysynnän laajenemi‐
nen puolestaan johti tarpeeseen hankkia yhä uusia alueita
raaka- aineiden tuotantoa varten.

Siirtomaista varastetut
omaisuudet toimivat osana
alkupääomaa, joka mahdollisti
teollisuuden kehittymisen ja
kapitalistisen talousjärjestelmän
muodostumisen Euroopassa

Kolmas tekijä, joka edisti kolonisaatioon liittyviä valloi‐
tussotia, oli muodostumassa olevan kapitalistisen talousjär‐
jestelmän hauraus. Kapitalistisen talousjärjestelmän perus-
tana on pääoman tuottama voitto. Teknisen kehityksen ja
kilpailun myötä tuotantovälineistä tulee aiempaa tehok‐
kaampia, mutta myös kalliimpia. Tuotantotehokkuuden
kasvamisen vuoksi markkinoilla olevien tuotteiden määrä
kasvaa ja yksittäisen tuotteen hinta laskee, mutta tuotteiden
valmistamiseen tarvittavien tuotantovälineiden hinta nou‐
see ja pääoman tuottama voitto pienenee. Koska Euroopan
teollistuvissa yhteiskunnissa teollisuustyöläisten ja maaseu‐
dun köyhälistön tulotaso ei mahdollistanut kulutukseen
osallistumista, olivat markkinat suhteellisen pienet. Eu‐
rooppalaisten markkinoiden suhteellinen pienuus ja jatku‐
vasti tehostuva ja laajeneva teollisuustuotanto johti kapita-
lismin alkuaikoina useisiin tilanteisiin, joissa kilpailun seu‐
rauksena tuotettiin liikaa teollisuustuotteita olemassa ole‐
vien markkinoiden kokoon nähden, eli teollisuustuottei‐
den tarjonta ylitti niiden kysynnän. Ylituotannon seurauk‐
sena tuotteiden markkinahinnat romahtivat alle niiden
tuotantokustannusten. Tämä aiheutti toistuvia talouskriise‐
jä, jotka tuhosivat pääomia ja uhkasivat johtaa muodostu‐

massa olevan talousjärjestelmän romahdukseen. Koska
muodostumassa oleva uusi talousjärjestelmä perustui jatku‐
van talouskasvun välttämättömyyteen, oli markkinoita laa‐
jennettava kytkemällä yhä uusia alueita muodostumassa
oleviin kapitalistisiin maailmanmarkkinoihin valtaamalla
yhä uusia siirtomaita.

Siirtomaiden taloudellinen suhde eurooppalaisiin
emämaihin oli alisteinen. Siirtomaat tuottivat pääasiassa
raaka-aineita emämaidensa kehittyvän teollisuuden tarpei‐
siin, mutta ne toimivat myös uusina markkina- alueina
emämaan teollisille tuotteille. Tähän taloudelliseen kehi‐
tykseen liittyi hyvin usein paikallisten yhteisöjen perinteis-
ten elinkeinojen tuhoutuminen ja siirtyminen eurooppa‐
laisten siirtomaaisäntien hyväksi tehtävään palkkatyöhön.
Siirtomaavallan laajentuminen johti myös muodostumassa
olevien maailmanmarkkinoiden laajenemiseen yhä uusille
alueille.

M A A I L M A N S O D AT J A S I I RT O M A A - A J A N
L O P P U

1900-luvun alkuun tultaessa lähes koko Afrikan manner ja
suuret osat Aasiaa oli jaettu imperialististen siirtomaavalto‐
jen kesken. Aiempien siirtomaavaltojen joukkoon oli liitty‐
nyt 1800-luvulla Meiji-restauraation jälkeinen Japani, joka
piti siirtomaiden hankkimista välttämättömänä taloudelli‐
sen kehityksen ja kansallisen suvereniteetin säilyttämisen
kannalta.

Siirtomaajärjestelmän legitimiteetti romahti toisen
maailmansodan seurauksena. Natsi-Saksa oli muiden rikos-
tensa lisäksi toiminut miehittämillään alueilla (ml. Euroo‐
passa sijaitsevat alueet) siirtomaaisännän tavoin. Lisäksi Ja‐
panin toiminta ennen toista maailmansotaa ja sen aikana
noudatti kiusallisen tarkasti eurooppalaisten siirtomaaim‐
periumien menettelytapoja. Sodan jälkeen järjestetyissä
Nürnbergin ja Tokion sotarikosoikeudenkäynneissä yksi
keskeinen syytteiden luokka oli rikokset rauhaa vastaan,
erityisesti hyökkäyssodan suunnittelu ja aloittaminen. Toi‐
nen ongelma kolonialismin legitimiteetin kannalta olivat
siirtomaista peräisin olevat liittoutuneiden sotilaat, joiden
panos akselivaltojen lyömisessä oli merkittävä. Tämä tuotti
emämaille kiitollisuudenvelan siirtomaitaan kohtaan ja
saattoi joissakin tapauksissa nopeuttaa siirtomaiden itse‐
näistymistä. Kolonialismin legitimiteetin romahdukseen
vaikutti myös se, että aiemmat eurooppalaiset suurvallat
kärsivät sodassa valtavasti ja sodan jälkeen keskeisiksi maail‐
manmahdeiksi nousseet Yhdysvallat ja Neuvostoliitto suh‐
tautuivat kolonialismiin virallisen retoriikan tasolla kieltei‐
sesti, vaikka tämä virallinen suhtautuminen ei aina heijastu‐
nut uusien supervaltojen reaalipolitiikkaan. Lähes kaikki
entiset siirtomaat onnistuivat itsenäistymään toisen maail‐
mansodan jälkeisinä vuosikymmeninä.

T O I S E N M A A I L M A N S O D A N J Ä L K E I N E N
T I L A N N E : N E O K O L O N I A L I S M I J A
S O TAT E O L L I N E N K O M P L E K S I
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Toisen maailmansodan jälkeisessä tilanteessa ei enää ollut
taloudellista tarvetta uusille valloitussodille, kolonialismin
aika oli tehnyt tehtävänsä. Lähes kaikki maailman alueet oli
kytketty maailmanmarkkinoihin ja rahavälitteiseen talou‐
teen. Vaikka siirtomaahallinnot olivat purkautuneet, aiem‐
mat taloudelliset suhteet säilyivät. Koska aiemmat siirto‐
maat olivat toimineet raaka-aineiden tuottajina siirtomaa-
aikana, eivät siirtomaaisännät olleet kehittäneet niissä
omaa teollisuutta. Juuri itsenäistyneet siirtomaat jäivät tä-
män vuoksi taloudellisesti riippuvaisiksi aiemmista emä-
maistaan, jotka ostivat entisten siirtomaidensa tuottamia
raaka-aineita ja myivät näihin korkean jalostusasteen teolli‐
suustuotteita.

Siirtomaa-aikana kehittynyt talousjärjestelmä oli kypsy‐
nyt 1900-luvun puoliväliin mennessä, eikä ollut yhtä krii‐
sialtis kuin aiempina vuosisatoina. Osaltaan tähän olivat
vaikuttaneet työvoiman palkkatason nousu, joka laajensi
markkinoita teollisuusmaissa mahdollistamalla myös työ-
väenluokalle osallistumisen kulutukseen, sekä keynesiläi-
sen talouspolitiikan omaksuminen, joka hillitsi talouskriise‐
jä ja niiden vaikutuksia. Keynesiläinen talusteoria näkee
matalan kysynnän syynä taloudellisiin taantumiin ja tämän
vuoksi keynesiläisessä talouspolitiikassa pyritään vaikutta‐
maan talouden suhdannevaihteluihin lisäämällä valtion te‐
kemiä investointeja taantuman aikana. Kapitalistisen ta-
lousjärjestelmän ja sodan välinen riippuvuus ei kuitenkaan
purkautunut, vaikka niiden välinen suhde muuttui.

Yhdysvaltoja lukuun ottamatta lähes kaikki teollisuus-
maat kärsivät valtavia aineellisia vahinkoja toisessa maail‐
mansodassa. Yhdysvaltain teollisuudelle toinen maailman‐
sota oli kuitenkin siunaus. Maan teollisuus kehittyi sotateol‐
lisuuteen tehtyjen panos-tusten vuoksi valtavasti ja sodan ai‐
kana tapahtunut tekninen kehitys hyödytti myös siviiliteol‐
lisuutta huomattavasti. Toisen maailmansodan aikainen ke‐

hitys ja sitä seu‐
rannut

kylmä sota Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä
johti symbioottisen suhteen muodostumiseen Yhdysvalto‐
jen armeijan, aseteollisuuden ja poliittisen eliitin välille.
Presidentti Eisenhower kutsui tätä yhteenliittymää sotateol‐
liseksi kompleksiksi (military-industrial complex) vuonna
1961 pitämässään kuuluisassa jäähyväispuheessaan.

Kylmän sodan aikainen asevarustelukilpailu Yhdysval‐
tojen ja Neuvostoliiton välillä voimisti sotateollisen kom‐
pleksin painoarvoa ja merkitystä siinä mitassa, että kylmän
sodan loputtua Neuvostoliiton romahdukseen vuonna
1991 Yhdysvaltojen talous oli täysin riippuvainen aseteolli‐
suudesta ja tasaisin väliajoin käytävistä sodista. Sotateolli‐
nen kompleksi ratkaisee nykyisin monia samankaltaisia
ongelmia kuin siirtomaapolitiikka aiemmin. Ensinnäkin
aseteollisuus tarjoaa helpotusta ylituotantoon, koska teolli‐
suuden resursseja voidaan käyttää aseiden tuottamiseen.
Koska aseteollisuuden tärkein asiakas on valtio, jonka in‐
tresseissä on aseteollisuuden säilyminen ja kehittyminen,
tuotanto ja kysyntä ovat vähintään tasapainossa, eikä ylituo‐
tannon vaaraa juurikaan ole. Aseteollisuus ja asevoimien
eri haarat tarjoavat valtavan määrän eri tasoisia työpaikkoja
ja vähentävät tätä kautta haitallista työttömyyttä, sekä tar‐
joavat osalle väestöstä mahdollisuuden yhteiskunnallisen
aseman parantamiseen. Ongelmana liberaalissa demokra‐
tiassa on valtavan puolustusbudjetin legitimointi äänestäjil‐
le. Tätä varten asevarastoja on aina välillä käytettävä näyt-
tävästi jotakin ulkoista ja sotilaallisesti erittäin alivoimaista
vihollista vastaan.

Vuonna 2021 Yhdysvallat on säilyttänyt toisen maail‐
mansodan jälkeen ottamansa paikan maailman voimak‐
kaimpana taloudellisena ja sotilaallisena mahtina. Maail‐
mantalous on hyvin pitkälle yhdistynyt ja kytkeytynyt Yhdys-
valtain dollariin ja sitä kautta Yhdysvaltojen taloudelliseen
menestykseen, joka puolestaan on riippuvainen sotateolli‐
sesta kompleksista. Nykyinen talousjärjestelmä lepää siis Yh‐
dysvaltojen sotateollisen kompleksin tukevilla hartioilla. •

Kirjoittaja on valtiotieteiden kandidaatti

Spiridione Roma: Itä tarjoamassa
rikkauksiaan Britannialle.
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TOISENLAISET
LEIJAT
HELSINGIN YLLÄ
T E K S T I : K A L E V I K A P I N A I N EN VA LOKU VA : D I E GO PH , UN S P L A SH

“PAK INA ON VAAT IVA TEKST I LAJ I
JA S I TÄ K IR JO ITTAVAT USE IN
T IETYT, KOKENEET JA
TEKST I LAJ I IN HYV IN
PEREHTYNEET TO IM ITTAJAT. ”
M INÄ , KALEV I KAP INA INEN , EN
VÄL I TÄ TEKST I LAJ IN
VAAT IVUUDESTA , EN OLE
TO IM ITTAJA , ENKÄ OLE
PEREHTYNYT JUUR I M IH INKÄÄN.

Elokuun kuudentena päivänä Helsingin Kaivopuistossa
osallistuttiin Hiroshiman muistopäivään lentonäytökses-
sä, jossa hävittäjät pyörivät taivaalla kuin puolukat per‐
seessä. Puolukoiden lisäksi happamalta maistuvat myös
tämän muuten niin mauttoman spektaakkelin hiilidiok‐
sidipäästöt. Yhden minuutin aikana hävittäjälentokone
voi nimittäin tuottaa jopa 2 000 kilogrammaa hiilidioksi‐
dipäästöjä.

Näissä hetkissä sitä voi tuntea oman pienuutensa.
Tarvittaisiin yli 26 Kalevia istumaan keinulaudan toiseen
päähän, jotta lauta olisi tasapainossa edellä mainittujen
päästöjen kanssa. Valitettavasti Kalevit eivät juuri nyt
pääse istumaan laudalle kokoontumisrajoitusten kiris-
tyessä.

Välillä tuntuu siltä, että Suomen “turvallisuuden”
puolustamiseksi voidaan tehdä mitä vaan ilmastovaiku‐
tuksista huolimatta, mutta jos ilmastoaktivistit Tampe‐
reella yrittävät puolustaa maailmaa siltä kaikista suurim‐
malta uhalta – katastrofaaliselta ilmastokriisiltä – jo pelk‐
kä hiilihappopitoisten virvokkeiden ja italialaisen ruoan
nauttiminen saa aikaan ulinaa Twitterissä.

Kun syksyllä päätetään hävittäjähankinnoista – eli sii‐
tä, mihin 10 miljardia euroa tullaan hävittämään – voim‐
me yhdessä kaikkien ilmasto- ja rauhanaktivistien kesken
lähteä juhlistamaan tätä viisasta päätöksentekoa Kaivo‐
puistoon. Voimme myös, pääministerin elkein, käyttää
ateriaetua pizzan ja colan hankintakustannusten katta‐
miseksi. •

Palsta : kalev i kap ina inen
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"En ihaile sotilaallisuutta"
– vapaaehtoisesta
asepalveluksesta
aseistakieltäytyjäksi

L I L A L Ä H D E H A K E U T U I
VA PA A E H T O I S E N A A R M E I J A A N ,
M U T TA H U O N O T K O K E M U K S E T
M U U T T I VAT H Ä N E N
K Ä S I T Y K S E N S Ä I N S T I T U U T I O S TA .
N Y K YÄ Ä N L Ä H D E O N
A S E I S TA K I E LTÄY T Y J Ä .
A N T I M I L I TA R I S T I H A A S TAT T E L I
H Ä N TÄ .

1. Miksi päätit hakeutua vapaaehtoiseen asepalvelukseen?
Lähdin hakemaan lääkintämiehen taitoja, fyysistä perus-
kuntoa ja kestävyyttä sekä erätaitoja.

2. Mitä teit armeijassa?
Suoritin lääkintämiehen kuuden kuukauden mittaisen
”koulutuksen”.

3. Miltä armeija-aika tuntui?
Armeija-aika oli yhtä huutamista, nöyryyttämistä, täysin t
urhaa. Hakemiani taitoja en saanut sieltä. Lääkintäopetus‐
ta oli liian vähän ja sotilaan tehtäviä korostettiin liikaa.
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4. Jatkoitko palveluksen loppuun asti?
Suoritin kuuden kuukauden palvelukseni vapaaehtoisena
tammikuusta kesäkuuhun. Kävin armeijan loppuun asti,
vaikka harkitsin keskeyttämistä useamman kerran.

5. Miten ajattelusi on muuttunut asepalveluksen aikana ja
sen jälkeen?
Varsin nopeasti kävi selväksi, ettei armeijassa olo vastannut
siitä annettua ”positiivista” kuvaa. Armeijan propagandas‐
sa koulutusta mainostettiin tasa-arvoiseksi, simputuksesta
vapaaksi, kaverihenkeä nostattavaksi toiminnaksi. Mikään
näistä ei pitänyt paikkaansa.

Tasa-arvoa ei ollut ja kavereita en saanut. Vika ei ollut
minussa, vaan armeijan tavassa tehdä ihmisistä kovia.

Armeijassa koin olevani silmätikku. Sänkyni räjäytet-
tiin useita kertoja, lakanat viskottiin lattialle ja joskus koko
patja oli käännetty ihan ympäri. Tämä oli ”koulutusta”.
Koin sen silkaksi kiusaamiseksi, koska se oli jatkuvaa.

6. Kuinka nyt suhtaudut armeijaan?
Ainoat asiat, mitkä opin: millainen ihminen en missään
nimessä halua olla, ja millainen on huono auktoriteetti.

En ihaile sotilaallisuutta, olen mieluummin itsenäi-
sesti ajatteleva. Armeijaan menoa harkitseva nainen, paras
neuvoni sinulle: älä mene sinne. Alokasvaiheen jälkeen
meininki ei helpotu.

7. Oletko kieltäytynyt reservistä?
Kyllä olen. En halua osallistua kertausharjoituksiin.

8. Mitä haluaisit sanoa asepalvelusta harkitseville?
Ei kannata uskoa kaikkea cooleutta, mitä armeijasta puhu‐
taan.

Ylen sarja Naissotilaat toimii naisille suunnattuna
mainosvideona, siinä ei tule ilmi armeijan karmea todelli‐
suus.

Itse myönnän, että oli virhe mennä armeijaan. Enkä
pysty tässä kuvaamaan jokaista epäkohtaa armeijasta.

9. Tuleeko mieleen jotain muuta mitä haluaisit sanoa?
Olin 29-vuotias, kun aloitin palveluksen. Minua nuorem‐
mat alikersantit kimittivät epäselviä käskyjään ja esiintyivät
kokemusasiantuntijoina edessäni.

Se huvitti, mutta saatuaan ”natsoillaan” määräysvaltaa
moni alikersantti tai upseerikokelas käyttäytyi rumasti. Sa‐
moin välillä joku saapumiserästä yleni armeijan hierar‐
kiassa, ja joillekin heistä nousi kusi päähän.

Jälkeenpäin naurattaa, miten typerällä tavalla johtajat
käyttävät valtaa armeijassa. Ryhmähenki oli huono. Jos et
osallistunut typeryyksiin, olit ryhmän ulkopuolella.

Moni nainen esittikin olevansa kovaa äijää puhumalla
härskejä alapääjuttuja, ja miesalikersantit viskoivat hedel‐
miä ja leipiä pitkin käytävän lattioita ja seiniä. Olen saanut
toisenlaisen kasvatuksen.

En oppinut palvelusaikanani mitään hyödyllistä. •

18-30-vuotias henkilö jolla on naisen henkilötunnus voidaan

hakemuksesta ottaa vapaaehtoisena asepalvelukseen, mikäli

hän on Suomen kansalainen ja hänet todetaan terveydeltään ja

muilta henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan sopivaksi. Kuluvan

vuoden maaliskuussa päättyneessä viimeisimmässä haussa nais-

ten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakijoita oli ennätys‐

määrä, 1675 henkilöä. Jos naisten vapaaehtoista asepalvelusta

suorittava 45 päivän kuluessa palveluksen aloittamispäivästä il‐

moittaa, ettei hän jatka palvelusta, hänet kotiutetaan heti ilman

mitään seuraamuksia. Myös joukko-osaston komentaja voi ko‐

tiuttaa hänet vamman, sairauden, ilmeisen sopimattomuuden

tai muun vastaavan syyn perusteella.

Tämän määräajan jälkeen vapaaehtoiseen palveluk‐

seen hakeutunut rinnastetaan kaikilta osin asevelvolliseen, eli

palvelus lakkaa olemasta “vapaaehtoista”. Palveluksen aikana

tällaisella henkilöllä on siis mahdollisuus hakeutua siviilipalve‐

lukseen tai totaalikieltäytyä, ja terveydellisistä syistä vapautusta

hakiessaan hänen on esitettävä vapautusta suositteleva lääkä‐

rinlausunto.

Palveluksen jälkeen myös naisten vapaaehtoisen ase‐

palveluksen suorittaneella on mahdollisuus kieltäytyä reservi‐

stä. Siviilipalveluskeskus kutsuu reservinkieltäytyjät viiden päi-

vän mittaiseen täydennyspalvelukseen.
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ARMEIJAN PRIDEPÄIVITYS ON
PÄÄASIASSA PINKKIPESUA

T E K S T I : E S A NOR E S V UO

Sosiaalisessa mediassa on herättänyt huomiota armeijan
1.7. julkaisema sateenkaaren väreissä hehkuva päivitys, jon‐
ka mukaan: "Puolustusvoimissa on jo pitkään tehty työtä
tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi, mutta työtä
on vielä jäljellä. Suorituskykyisessä joukossa ketään ei syrji‐
tä, eikä kohdella epäasiallisesti". Kuten arvata saattoi, päi-
vitys aiheutti osalle konservatiivisimmista kommentoijista
vaikeuksia valita kumpi oikeastaan onkaan heille tär-
keämpi: Suomen armeija vai homofobia.

Nopean silmäilyn perusteella myönteiset reaktiot julkai‐
suun olivat kuitenkin enemmistönä. Näköjään aseita kanta‐
vat sotilaat värikkään merkkisavun edessä luovat monille
mielleyhtymän yhdenvertaisuuden edistämisestä. Puolus-
tusvoimien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä tukevalla
kuvalla voi hyvinkin olla joihinkin ihmisiin heidän ennak‐
koluulojaan vähentäviä vaikutuksia, sillä onhan kyseessä
yksi Suomen luotetuimmista instituutioista. Ulostulolla on
varmasti merkitystä myös useille sateenkaareville varussoti‐
laille ja kapiaisille.

Pridejulkaisun voi perustellusti nähdä erään kankean
instituution heräilemisenä nykypäivään, mutta samaan ai‐
kaan se on myös tietoisesti valittu viestintätapa, jonka avulla
armeija laskelmoi lisäävänsä suosiota perustehtävälleen.
Monissa länsimaissa samanlainen uusmilitaristisen starate‐
gian kehityskulku on koettu jo aiemmin.

Armeijan viestintäsuunnitelman muutos on ollut näh-
tävissä viime aikoina toisaalta rennompana ja humoristi‐
sempana someimagona, jonka tarkoitus on vähentää

organisaation jäyhää vaikutelmaa, mutta myös yhdenvertai‐
suutta tukevina kannanottoina. Minna Canthin ja tasa-ar‐
von päivänä kampanjoitiin naisvihaa vastaan raskaasti va-
rustautuneen sotilaan kuvalla. Huomiota herätti myös vii‐
mesyksyinen tapaus, jossa puolustusvoimien Twitter-tili
näpäytti rasistista twiittaajaa. Armeijan uudistettu viesti on
siis, että komennettavaksi kelpaa kyllä entistä moninaisem‐
mat ihmiset, ja että tämä sotiluuden laajentuminen on tasa-
arvoteko, jota pasifisti-Canthkin pitäisi myönteisenä.

"Henkisen maanpuolustuksen" strategit ajattelevat, että
uusien tukijoiden saamista edistää liittolaisuuden eleiden
ripottelu naisten ja vähemmistöjen suuntaan. Mikäli suun‐
nitelma onnistuu, hierarkkisuutta ja tappamista edustavan
instituution vaikutusvalta kasvaa edistystä ajavien keskuu‐
dessa.

P I N K K I P E S U A VA I O I K E A A
Y H D E N V E RTA I S U U S T Y Ö TÄ ?

Armeijan pridejulkaisussa on kyse pääasiassa pinkkipe‐
susta tai tässä tapauksessa voisi kai sanoa sateenkaarisavu‐
stuksesta, jonka pöllyn taakse piilotetaan asevelvollisuuteen
ja armeijaan liittyvät kaikkein merkittävimmät epäkohdat.
Näin sanoessani en kiistä, etteikö armeija olisi myös tehnyt
konkreettisia yhdenvertaisuutta lisääviä toimia organisaa‐
tionsa sisällä. Somejulkaisujen kanssa samaan aikaan jul-
kaistussa puolustusvoimien henkilöstöpäällikön blogiteks-
tissä näitä toimia avataan. Siitä selviää, että tasa-arvon ja
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yhdenvertaisuuden edistämistyön nähdään koskevan yksin-
omaan palvelusaikaa. Tilanteen parantaminen varuskun‐
nissa onkin erittäin tarpeellista, sillä tasa-arvon ja yhdenver‐
taisuuden toteutuminen palveluksen aikana on hälyttävän
huonolla tasolla.

Viimeisimmät tutkimustulokset ovat vuodelta 2017. Sil‐
loin 42 prosenttia palvelusta suorittavista naisista ja 14 pro‐
senttia miehistä koki kiusaamista palveluksen aikana. 27
prosenttia naisista ilmoitti kokeneensa palveluksessa sek‐
suaalista häirintää ja miehistä vajaat 7 prosenttia. Eriarvois-
ta kohtelua koki 47 prosenttia naisista ja 20 prosenttia mie‐
histä. Syrjinnän syitä olivat esimerkiksi suhtautuminen su‐
kupuoleen, fyysiseen kuntoon, henkilökohtaisiin ominai‐
suuksiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, terveydentilaan
ja etniseen taustaan.

Kiusaaminen väheni vuodesta 2011 vuoteen 2017. On
mahdollista, että se on vähentynyt myös neljän viimeisen
vuoden aikana ja, että parhaillaan käynnissä olevien toi‐
mien myötä kiusaamista ja syrjintää saadaan vähennettyä li‐
sää.

Entä pinkkipesu? Se syntyy ensinnäkin siitä, että armeija
pyrkii esiintymään yhdenvertaisuuden puolustajana ja sen
avulla perustelemaan militarismin välttämättömyyttä. Blo‐
gitekstin mukaan asepalveluksen tehtävä on varmistaa oi‐
keudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kal‐
taisten tärkeiden arvojen säilyttäminen tilanteessa, jossa vi‐
holliset uhkaavat viedä ne pois meiltä. Olkoonkin niin, että
tämä toteutetaan osallistumalla itse jännitteitä lisäävään
asevarusteluun ja teettämällä pakkotyötä nuorilla, vieläpä
sukupuolisyrjintään pohjaavalla tavalla.

Toisekseen armeija jättää täysin huomiomatta toiminta-
alueensa keskeisimmät tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusongel‐
mat. Moni kommentaattori totesikin, että entäs sellainen
pieni seikka, että koko järjestelmä perustuu jo lähtökohtai-
sesti epätasa-arvoon. Ratkaisun pitäisi lähteä tietysti siitä,
että syrjityssä asemassa olevien juridisten miesten syrjintä
lopetetaan, eikä laajentamalla syrjittyjen kohtelua myös ju‐
ridisiin naisiin.

Homouden rinnastaminen palveluskelvottomuuteen
poistettiin puolustusvoimien opetusmateriaaleista sentään
"jo" viime vuonna, mutta entäs asevelvollisuuden takia
väärinsukupuolitetut? Kuinka heidän oikeuksiensa toteutu‐
mista on edistetty? Entä missä on edistämistyö sen puolesta,
että siviilipalveluksesta alettaisiin kertoa yhdenvertaisesti
kutsuntojen yhteydessä? Tai sen puolesta, että oikeus vaih‐
taa armeijasta sivariin toteutuisi lain mukaisesti? Missä ovat
kannanotot asevelvollisuuteen sisältyvien ihmisoikeusong-
elmien kuten aseistakieltäytyjien vangitsemisen ja rangais-
tuksenomaisen pitkän sivarin ratkaisemiseksi?

Järjestelmän muuttamista koskevat päätökset tehdään
tietysti parlamentaarisesti, mutta tosiasia on, että puolustus-
voimat ei ole koskaan ottanut virallisesti kantaa asevelvolli‐
suuden tasa-arvo-ongelman tai ihmisoikeusongelmien kor‐
jaamisen puolesta vaan päinvastoin jarruttanut niiden kor‐
jaamista.

Kolmanneksi: epätasa-arvo on sisäänrakennettu armei‐
jaan.

Lisääntyneen mediahuomion myötä armeijan aiemmin
vaiettu toimintakulttuuri on tullut julkisen keskustelun koh‐
teeksi ja lisännyt painetta uudistumiselle. On oletettavaa,
että julkisuuteen tulleet vallan väärinkäytökset ja syrjintäta-
paukset ovat vain jäävuoren huippu. Ongelma on kuitenkin
syvemmällä.

Voiko instituutio, joka perustuu niin vahvasti hierarkki‐
suuteen, olla koskaan tasa-arvoinen? Entä onko väärinkäy-
töksiä ylipäätään mahdollista välttää tällaisessa valtaraken‐
teessa? Käytännön tasolla ongelma näyttäytyy esimerkiksi sii‐
nä, että väärinkäytöksiin jätetään puuttumatta. Miksi kan‐
nella hierarkiassa korkeammalla oleville epäoikeudenmu-
kaisesta kohtelusta, mikäli itseään korkeammat ovat myös
väärintekijät asiassa?

Armeijaa voi koettaa muuttaa ja myönteistä kehitystä ins-
tituution sisällä voi tapahtua, mutta ratkaisevatko entistä
monimuotoisemmat sotilaat aikamme tärkeimmät ongel‐
mat? Uskon, että tulevaisuudessa armeija pyrkii näyttäyty‐
mään myös entistä enemmän ilmasto- ja ympäristöongelmi‐
en ratkaisijana, vaikka onkin hallinnonalojen suurin pääs-
töjen aiheuttaja ja aikoo jatkaa ilmakehän kuumentamista
hävittäjähankintojen myötä. Keskeinen kysymys onkin, jä-
tämmekö erilaisten ongelmien ratkaisemisen sotilaallisen
turvallisuuskäsityksen varaan, vai määrittelemmekö itse tur‐
vallisuuden.

Armeijat ja asevelvollisuus normalisoivat väkivallan käy-
tön tapana puuttua konflikteihin. On surullista ja vaarallis-
ta, jos ne onnistuvat harhauttamaan yksilöiden ja liikkeiden
kriittisyyden militarismia kohtaan. Tällöin oman maan ar‐
meija aletaan nähdä välttämättömänä poikkeuksena väki-
vallan ja kansalaisia alistavien pakkokeinojen käyttämisessä.
Ahtaaseen ajatteluun jumittumisen sijaan tarvitaan kansain‐
välinen tappamisen keinovalikoimastaan hylänneiden liike
rakentamaan kestävää tulevaisuutta kaikille. •

Pridejulkaisun voi perustellusti
nähdä erään kankean
instituution heräilemisenä
nykypäivään, mutta samaan
aikaan se on myös tietoisesti
valittu viestintätapa, jonka
avulla armeija laskelmoi
lisäävänsä suosiota
perustehtävälleen.
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Eläviä kuvia
Kutsunnat vm. 1987
- Ne teistä, jotka eivät aio osallistua oman isänmaansa
aseelliseen puolustamiseen, nouskaa ylös!

Nousen seisomaan kapiaisen äänen vielä kaikuessa seinis-
tä. Katson ympärilleni; meitä on monta sataa nuorta mies-
tä järvenpääläisen koulun juhlasalissa, ja vain kaksi muuta
on noussut seisomaan.

Elettiin vuotta 1987.Mauno Koivisto oli Suomen pre‐
sidentti, Paavo Väyrynen ulkoministeri. Sirkka Turkka
voitti Finlandia-palkinnon runokokoelmallaan Tule takai‐
sin, pikku Sheba. Jouko Turkan ja Jussi Parviaisen opetus-
lasten perustama Jumalan teatteri aiheutti kohun Oulun
teatteripäivillä heittelemällä yleisön päälle muun muassa
ulosteita, kananmunia ja paukkupommeja. Puolassa polii‐
si hajotti Solidaarisuus-liikkeen mielenosoitukset väkival-
taisesti. Virossa alkoi Laulava vallankumous, joka johti lo‐
pulta Viron, Latvian ja Liettuan itsenäistymiseen. Saksalai‐
nen Mathias Rust lensi pienkoneellaan Neuvostoliiton il‐
mapuolustuksen huomaamatta rajan yli ja laskeutui Mos-
kovan Punaiselle torille. Suomessa siviilipalveluksen pystyi
ensimmäistä kertaa valitsemaan palvelusmuodoksi omalla
ilmoituksella, kun aikaisemmin aseistakieltäytyjät joutui‐
vat tutkintolautakunnan edessä perustelemaan vakau‐
muksensa. Vain harvat läpäisivät tutkintalautakunnan
kuulustelut. Uudistuksen myötä vakaumus mitattiin sillä,
että siviilipalvelus kesti 16 kuukautta; armeijasta selvisi
kahdeksalla kuukaudella.

Seison hämmentyneenä ikäisteni keskellä jo ties mo‐
nettako minuuttia. Muut vilkuilevat minua virnuillen, ka‐
piainen jatkaa puhettaan Suomen puolustusvoimien mer‐
kityksestä kansamme itsenäisyydelle. Vaikka istuutumislu‐
paa ei ole tullut, saan tarpeekseni seisomisesta ja istun
alas. Kapiainen ei kiinnitä minuun enää mitään huomio‐
ta. Hän kertoo innostuneena Suomen armeijan uudesta
videosta, jonka saisimme pian nähdä.

Video on juuri sellainen, jota osasin odottaa: räikeän
militaristinen kolmen markan versio kammottavista Ram‐
bo-elokuvista. Sota on siisti, sodalla kulkee. Sota on kaunis,
ja niin ovat myös nuo urheat miehet, joiden sydän halajaa
murskavoittoa tai sankarikuolemaa. Minun on vaikea pi‐
dätellä naurua tahattoman koomisten kohtausten seura‐
tessa toisiaan. Videon loputtua saliin sytytetään valot, ja
kapiainen ohjeistaa meidät kohti huoneita, joissa odottaa
lisää kapiaisia. Minut kutsutaan vuorollani yhteen huonei‐
sta.

- Istukaa, olkaa hyvä, sanoo toinen huoneessa olevista ka‐
piaisista.

Istun.

- Nimi?
- Samppa Varis.
- Sosiaaliturvatunnus?
- Tarkoitatko henkilötunnusta?
- Tarkoitan teidän sosiaaliturvatunnusta.
- ******-****
- Onko teillä toiveita palveluspaikan suhteen?
- Siviilipalvelus.

Kirjoittava käsi pysähtyy. Pitkä hiljaisuus.

- Isän ammatti?
- Pohjois-Karjalan poliisineuvos.

Hänen silmissään palaa tuli, suusta nousee ruudinsavua
hänen karjaistessaan ”Ulos!”. Poistun hämmentyneenä
käytävään. Tekee mieli kävellä oikeasti ulos, mutta oletan
sen olevan huono idea. Jään istumaan huoneen ulkopuo‐
lelle, vaikkei minulle annettu muita ohjeita kuin tuo
”ulos”.

Kun kaikki muut ovat käyneet vuorollaan huoneessa,
minut kutsutaan uudestaan sisään. Kaikki alkaa alusta.

- Nimi?
- Samppa Varis
- Sosiaaliturvatunnus
- ******-****
- Isän ammatti?
- Pohjois-Karjalan poliisineuvos

Hehkuvat kekäleet kääntyvät katsomaan minua.

- Isän ammatti?
- Pohjois-Karjalan poliisineuvos.
- Jumalauta! Haluatteko joutua vaikeuksiin?
- Mieluummin en.
- Miksi sitten pidätte koko Suomen armeijaa pilkkananne?
- En pidä. Vastasin kysymykseen.
- Kysyn vielä kerran. Isän ammatti?
- Pohjois-Karjalan poliisineuvos.
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Tähän asti hiljaa ollut kapiainen kääntyy kuiskaamaan jo‐
tain punaiseksi muuttuneen kollegansa korvaan. He kat-
sovat toisiaan, ja sitten minua. Kuulustelijani kumartuu
papereittensa puoleen ja kirjoittaa jotain. Huoneessa val-
litseva hiljaisuus on painostava. Lopulta hän sanoo, että
alkukoulutuspaikkani ilmoitetaan minulle myöhemmin,
palveluspaikkani minun täytyy etsiä itse. Hän pyytää mi‐
nua poistumaan. Nousen ylös, kumarran liioitellun kohte‐
liaasti ja poistun.

Kutsuntojen jälkeen pääsen opiskelemaan Oriveden
opiston lyriikkalinjalle. Muutaman kuukauden opiskelu‐
jen jälkeen opiston kanslisti tulee kertomaan, että minulle
on soittopyyntö. Hän ojentaa paperin, johon on kirjoitet‐
tu puhelinnumero. Soitan siihen.

- Kemin kulttuuritoimisto.
- No tässä on Samppa Varis, hei. Mulle oli jätetty soitto‐
pyyntö.
- Juu. Oletko jo löytänyt siviilipalveluspaikan?
- En.
- Haluaisitko tulla suorittamaan siviilipalveluksen meille
alkukoulutuksen jälkeen? Sinun vastuulla olisi kunnalli‐
sen elokuvakerhon pyörittäminen. Valitsisit viikoittaiset
elokuvat, tilaisit ne ja hoitaisit niiden esittämisen.
- Tulen hyvin mielelläni.

Saan määräyksen saapua suorittamaan siviilipalveluksen
alkukoulutuksen Hoikan opistolle Karkkuun. Ensimmäi-
senä päivänä istumme muina siviilipalvelusmiehinä opis-
ton luokkahuoneessa odottamassa kurssin alkamista.
Luokkaan saapuu keski-ikäinen mies.

- Hyvää päivää, ja tervetuloa tänne Hoikan opistolle alku‐
koulutusjaksolle. Ensimmäisenä katsomme elokuvan Tun‐
tematon sotilas. Se kertoo siitä, miten oikeat miehet toimi‐
vat, kun isänmaa on vaarassa. •



42 Palsta : Vallan menoa

Tunnettu väkivallattoman vastarinnan teoreetikko Gene
Sharp (1928 – 2018) näki kaikkien sotien ja muiden väki-
valtaisten konfliktien taustalla pohjimmiltaan dynamii‐
kan, jossa olivat yhteensovittamattomasti ristiriidassa eri
ihmisryhmien niin tärkeinä pitämät arvot ja intressit, että
niistä ei oltu valmiita tekemään kompromisseja. Tällaisia
arvoja ja intressejä voivat olla esimerkiksi kansallinen tur‐
vallisuus, valtiollinen autonomia, ihmisarvon jakamatto‐
muus, mahdollisuus oman uskonnon harjoittaminen tai
omaisuuden oikeudenmukainen jakautuminen yhteis-
kunnassa. Kun nämä arvot ja intressit ovat uhattuina – ja
Sharpin mukaan näiltä perustavanlaatuisilta konflikteilta
ei voida koskaan täysin välttyä – ihmiset haluavat toimia
niiden puolustamiseksi, sillä niistä joustaminen nähdään
mahdottomuutena. Tällaisessa tilanteessa ristiriitojen so‐
vittelu ei myöskään näytä mielekkäältä konfliktin osa‐
puolten silmissä. Parempien pakottamis- ja puolustautu‐
miskeinojen puuttuessa ihmiset turvautuvatkin näissä ti‐
lanteissa Sharpin mukaan sotaan ja väkivaltaan.

Yllä kuvatussa asetelmassa piilee Sharpin koko elä-
mäntyön perusta. Koska perustavia arvoja ja intressejä
koskevilta konfliktitilanteilta ei voida hänen mukaansa
täysin välttyä, on äärimmäisen tärkeää, että ihmisillä on
vähemmän tuhoavia tapoja, joilla he voivat käydä tarpeel‐
lisena pitämiään kamppailuja. Lisäämällä tietoisuutta
väkivallattoman kamppailun toimintatavoista ja tehok‐
kuudesta Sharp piti mahdollisena vähentää maailmassa
tehtyä poliittista väkivaltaa tarjoamalla jotain houkutta‐
vaa myös heille, joita väkivallan tuomitseminen itsessään
ei liikuta. Sharpin unelmana oli maailma, jossa ihmiset
olisivat korvanneet väkivallan väkivallattomalla kamppai‐
lulla. Siinä valtioiden ei tarvitsisi taistella terrorismia vas-
taan, sillä terrorismiin muuten turvautuneet ihmiset oli‐
sivat oppineet väkivallattoman kamppailun keinoja
päämääriensä tehokkaaseen ajamiseen ja vastustajiensa
vallan lähteiden tyrehdyttämiseen. Sharp ei välittänyt-
kään siitä, käytettiinkö hänen ajatuksiaan hänen itsensä

TUTKITULLA
TIEDOLLA
SOTAA
VASTAAN
kannattamien vai vastustamien päämäärien ajamiseen:
Niin kauan kuin niiden hyödyntäminen toimi vaihtoeh‐
tona väkivallalle, tulos oli Sharpin mielestä positiivinen.
Siksi Sharpin näkökulma painottuikin juuri väkivallat-
toman kamppailun toimivuuden, käytännöllisyyden ja te‐
hokkuuden – ei sen moraalisuuden – korostamiseen.

Koska perustavia arvoja ja
intressejä koskevilta
konfliktitilanteilta ei voida täysin
välttyä, on ihmisillä oltava
vähemmän tuhoavia tapoja, joilla
he voivat käydä tarpeellisena
pitämiään kamppailuja.

Altavastaajan asemassa olevat liikkeet ovat olleet tä-
hän päivään asti tunnetuimpia – mutta eivät ainoita –
väkivallattoman kamppailun hyödyntäjiä. Väkivallatto-
man toiminnan voiman käydessä yhä selvemmäksi näin
ei tule välttämättä aina olemaan. Sharpin pitkäaikainen
yhteistyökumppani Robert Helvey on ennustanut myös
valtiollisten toimijoiden tulevaisuudessa punnitsevan
väkivallattomia voimankäyttökeinoja ennen kuin ne te‐
kevät tärkeitä intressejään koskevia päätöksiä tilanteissa,
joissa ne ovat perinteisesti turvautuneet aseelliseen voi‐
maan. Mikäli näin tapahtuu, sotien loppuminen maail‐
masta on jälleen yhden askeleen lähempänä. •
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Muualta poimittua:

"If we want to prevent a disaster such as the war in
Afghanistan from ever happening again there needs to be
a plan to reach all those that are signing up for the
military and build alternatives for them."
-Rory Fanning 20.8.2021

Rory Fanning oli kahdella komennuksella Afganistanissa osana
Yhdysvaltojen armeijaa. Kokemustensa myötä hän kääntyi sotaa
vastaan ja ryhtyi aseistakieltäytyjäksi. Nykyisin Fanning kiertää
kouluja puhumassa värväytymistä vastaan.

Toimintakalenteri

16.8.–15.12. Kutsuntakampanja 2021
2.10. REA + Maa-antisokka kansankeittiö

Helsingin Pasilassa
2.-3.10. Kokonaisturvallisuusmessujen

vastakampanjointi Tampereella
30.-31.10. Helsingin Varjokirjamessut

Liity lukuisten vapaaehtoisten joukkoon – tule tekemään
syksyn 2021 kutsuntakampanjaa!

Kampanjaa toteutetaan jakamalla siviilipalveluksesta, to‐
taalikieltäytymisestä ja palveluksesta vapauttamisesta kerto‐
via ja asevelvollisuutta kritisoivia lentolehtisiä kutsunta‐
paikkojen edessä. Se järjestetään kaikilla paikkakunnilla,
joilta löytyy kiinnostuneita vapaaehtoisia sitä toteutta‐
maan. Mikäli et pääse kutsuntapaikan eteen, voit osallistua
kutsuntakampanjaan myös levittämällä lennäkkejä kou‐
luissa, nuorisotiloissa ja muissa paikoissa, joissa kutsunta-
ikään tulevia nuoria liikkuu sekä jakamalla AKL:n kutsun‐
ta-aiheisia julkaisuja somessa.

Ilmoittaudu kampanjaan mukaan laittamalla meiliä
osoitteeseen toimisto@akl-web.fi tai puhelimitse +358 40 836
2786 (myös Whatsapp ja Telegram).




