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A Työskenneltäessä rauhan edistämiseksi maailmassa huomio

kiinnittyy melkein väistämättä välittömään havaintoon siitä,
että maailmassa ei vallitse rauha, vaan sota, konflikti, nälkä,
kidutus, alati kasvava asevarustelu, hyvin epäreilut kauppa‐
suhteet ja tahdonvastainen siirtolaisuus – muutamia maini‐
takseni. Rauha kuitenkin tarkoittaa ainakin allekirjoitta‐
neen mielessä aivan toisenlaista olosuhdetta. Oslon rau‐
hantutkimusinstituutin perustaja Johan Galtung määritte‐
lee erikseen negatiivisen ja positiivisen rauhan käsitteet. Näis‐
tä negatiivinen rauha tarkoittaa yksinomaan sotatilan tai
laajamittaisen väkivallan poissaoloa, kun taas positiivinen
rauha on paljon laajempi käsite, joka tarkoittaa myös so‐
taan johtavien rakenteellisten syiden poissaoloa.

Voisi ajatella, että rauhantyötä tekevän ajatukset pyöri‐
sivät sellaisten kauniiden mahdollisten maailmojen ympä‐
rillä, joissa kaikilla maapallon ihmisillä olisi katto päänsä
päällä, riittävästi ruokaa ja lämpöä, ja vaikeatkin ristiriidat
ratkaistaisiin neuvottelemalla. Käytännössä kuitenkin rau‐
hantyötä ja varsinkin rauhanjournalismia tekevä joutuu
keskittymään jatkuvasti ihmisyyden pimeimpiin puoliin.
Tästä esimerkkinä voidaan ajatella ainakin Anna Politkovs‐
kajan erittäin ansiokasta teosta toisesta Tshetshenian sodas‐
ta, joka kuitenkin sisältää niin hirveää sisältöä, että kirjan
lukeminen on vastenmielistä. Toisaalta jos kukaan ei rapor‐
toi sodasta, silloin mikään ei suojaa sen uhreja.

Tämän Antimilitaristin teema on tunteet. Lähestym‐
me teemaa ensinnäkin siitä suunnasta, että kukaan ihmi‐
nen ei ole immuuni valtavalle määrälle toisten ihmisten
kärsimystä. On syytä huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja
jaksamisestaan, jotta tärkeää työtä pystyy tekemään jatkossa‐
kin. Erityisesti nyt, kun olemme joutuneet kestämään pit‐

kittynyttä stressiä jo pandemiankin takia. Saimme haastatel‐
tavaksi pitkän uran rauhantyön parissa tehneen konkarin
Ulla Klötzerin, joka kertoo, mikä saa hänet jaksamaan työs‐
sään.

Toiseksi meille kertoo aiheeseen liittyen oman traagi‐
sen tarinansa nuori Pentti Linkola, joka vielä oli vakaumuk‐
sellinen pasifisti ja täynnä unelmia. Jotain tapahtui 20 vuo‐
den aikana, kun hän alkoikin puhua väkivallan puolesta.
Mitä mahtoi tuntea sisällään myöhempi kyyninen Linkola,
joka joutui kestämään sen, että maailma kulki vuosi vuodel‐
ta jatkuvasti täsmälleen päinvastaiseen suuntaan.

Vielä voidaan ajatella militaristien ja sotilaidenkin tun‐
teita. Mistä syntyvät hurmokselliset ajatukset sotilaallisesta
sankaruudesta nuorten ihmisten mielessä, kun saamme jat‐
kuvasti lukea, että todellisilla konfliktialueilla kyse on jatku‐
vasti roistojoukkojen terrorista siviiliväestöä kohtaan sekä
luonnonvarojen kuppaamisesta. Tähänkin kysymykseen voi
löytää selityksiä tämän lehden tarkkaavainen lukija.

Niin kauan kuin maailman perustilaksi on määritelty
sota, ja niin kauan kuin rauhantyö on ennen kaikkea reak‐
tiivista toimintaa tätä vääjäämätöntä perustilaa vastaan, rau‐
hanliikkeen on erittäin vaikea kasvaa “realistista militaris‐
mia” suuremmaksi liikkeeksi. Saavumme tällöin aina myö‐
hässä debattiin, jonka puitteet on jo määritelty meidän tap‐
pioksemme. Rauhanliike tarvitsee proaktiivista, omaehtois‐
ta, unelmoivaa ja itseohjautuvaa toimintaa, joka määritte‐
lee itse perusarvonsa. Tässä debatissa asevarustelijat ja pe‐
lottelijat eivät koskaan voi voittaa. •

Kasper Kotisaari
päätoimittaja

Rauhan-
liike

tarvitsee
unelmia
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EBCO osoitti solidaarisuutta
Ruslan Kotsaballe
Kansainvälisenä väkivallattomuuden
päivänä 2.10. Euroopan aseistakieltäy‐
tyjien yhteistyöjärjestö EBCO järjesti
solidaarisuusmielenosoituksen ukrai‐
nalaisen aseistakieltäytyjän ja journalis‐
tin Ruslan Kotsaban puolesta. Miele‐
nosoitus pidettiin Brysselissä Ukrainan

EU-lähetystön edustalla, ja sen vaati‐
mus oli Kotsabaan kohdistetun oikeus‐
prosessin keskeyttäminen.

Muun muassa maanpetturuudes‐
ta syytettyä Kotsabaa uhkaa jopa 5-15
vuoden vankeustuomio. Syytteiden
taustalla on hänen vuonna 2015 julkai‐

semansa video, jossa hän kritisoi
Ukrainan armeijan liikekannallepa‐
noa.

Kotsaban jutun käsittely oikeudes‐
sa on jatkunut syksyn mittaan, mutta
tuomiota ei ole toistaseksi annettu. •

Uusia kasvoja AKL:n hallituk-
sessa ja puheenjohtajistossa
Aseistakieltäytyjäliiton syysliittokokous
järjestettiin hybridimallilla lauantaina
13.11. klo 14. Puolentusinaa jäsentä oli
kokoontunut kokouspitsojen ääreen
liiton toimistolle Pasilan Rauhanase‐
malle, minkä lisäksi etäosallistujia oli
runsaasti eri puolilta Suomea. Kokouk‐
sessa olivat esillä sääntömääräiset asiat,
kuten toimintasuunnitelma ja talous‐
arvio seuraavalle vuodelle.

Liiton hallituksen kaksitoistajäse‐
niseen hallitukseen valittiin kokouk‐
sessa kolme uutta jäsentä: Jaakko
Kemppainen Tampereelta sekä Nuutti
Ruotsalainen ja Eelis Piirilä Jyväskyläs‐
tä. Hallituksen erovuoroisista jäsenistä
Vili Nurmi, Jooa Lindqvist ja Lassi Rai‐
vonen jatkoivat myös seuraavalle vuo‐
den mittaiselle kaudelle. Hallitusta täy‐
dennetään seuraavan kerran taas ke‐

vätliittokouksessa.
Uusi hallitus piti järjestäytymisko‐

kouksensa perjantaina 26.11. Kokouk‐
sessa hallituksen uudeksi varapuheen‐
johtajaksi valittiin helsinkiläinen Vili
Nurmi ja sihteeriksi Eelis Piirilä. Pu‐
heenjohtajana jatkaa helsinkiläinen
Lassi Raivonen. •
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Yhdysvaltain kongressi havittelee
naisia armeijan rekisteriin

Peretzille ja Aviville jälleen
vankeustuomiot Israelissa

19-vuotiaat Shahar Perets ja Eran Aviv saapuivat 24.10.2021
jälleen kerran Israelin armeijan värväyskeskukseen ilmoit‐
taakseen kieltäytyvänsä palvelemasta sotilaina ja osallistu‐
masta palestiinalaisten sortoon. Molemmat tuomittiin 30
vuorokauden vankeuteen sotilasvankilassa.

Aviville kyseessä on kuudes vankeustuomio, ja sen
myötä hänelle on määrätty yhteensä 114 vuorokautta van‐
keutta aseistakieltäytymisen vuoksi. Peretzille tuomio oli
kolmas. Hän on jo aiemmin ollut vankilassa 28 päivää, mu‐
kaan lukien 19-vuotissyntymäpäivänsä.

Peretz kertoi kolmannen vankeutensa aikana, että hä‐
neltä oli kielletty omien kirjoitusvälineiden käyttö. Vangin‐
vartijat antoivat hänelle kynän käyttöön vain kymmeneksi
minuutiksi päivässä ja tarkastivat kaiken mitä hän kirjoitti.
Hänen mukaansa “Israelin vallanpitäjät ponnistelevat joka
päivä kätkeäkseen totuuden miehityksestä, joten ei ole yl‐
lättävää, että he toivovat voivansa hiljentää ne jotka vastus‐
tavat sitä.” •

Yhdysvaltain armeija koostuu normaalioloissa vapaaehtoi‐
sista. Maan asevoimat kuitenkin ylläpitää armeijaan sovel‐
tuvaksi katsotuista miehistä rekisteriä (Selective Service Sys‐
tem), johon kuuluvia voitaisiin periaatteessa määrätä asepal‐
velukseen sodan aikana. Yhdysvaltain kongressissa etenee
parhaillaan lakihanke, jonka myötä rekisteröitymistä alet‐
taisiin vaatia myös naisilta.

Rekisteröityminen on ollut vuodesta 1980 lähtien pe‐
riaatteessa pakollista 18-25-vuotiaille miehille. Rekisteröity‐
misen laiminlyöminen oli heti sen käyttöönotosta lähtien
niin laajaa, ettei siitä käytännössä ole pystytty määräämään
sitovia sanktioita. Rekisteröitymisen hoitaminen ajallaan
on kuitenkin edellytys tiettyihin virkoihin pääsemiselle,
eräissä osavaltioissa opiskelijoille myönnettäville etuuksille
sekä Yhdysvaltain kansalaisuuden myöntämiselle maahan‐
muuttajille.

Useiden rauhanjärjestöjen Draft Resistance News -sivus‐
tolla 6.10. julkaiseman kannanoton mukaan suurin osa
nuorista miehistä kieltäytyy rekisteröinnistä tai jättää sen
jostain syystä tekemättä säädettyyn ikään mennessä. Rekis‐
teristä löytyvät tiedot ovat monen niitä ilmoittaneen

kohdalla vanhentuineita tai puutteellisia, minkä vuoksi
jopa rekisteristä vastaavat sotilasviranomaiset ovat luonneh‐
tineet sitä hyödyttömäksi.

Yhdysvaltain edustajainhuone hyväksyi silti 23.9. laki‐
muutoksen, joka laajentaisi periaatteessa pakollisen rekis‐
teröitymisen koskemaan myös naisia. Senaatin odotetaan
käsittelevän lakimuutosta vielä ennen vuodenvaihdetta.

Rauhanjärjestöjen mukaan pakollisen rekisteröitymi‐
sen laajentamisen vastustus sekoitetaan yhdysvaltalaisessa
julkisessa keskustelussa väärin seksistisiin ja paternalistisiin
näkemyksiin naisen roolista, minkä vuoksi monet kongres‐
siedustajat eivät edes vakavasti harkitse tasa-arvon nimissä
ajetun hankkeen kyseenalaistamista. Lakimuutosta onkin
edistetty kongressissa laajalla puoluerajat ylittävällä rinta‐
malla.

“Asevoimien värväyksen laajentaminen ei ole feminis‐
miä. Asevelvollisten rekisteröinnin lakkauttaminen on”, ju‐
listaa joukko rekisteröinti-ikäisiä naisia CODEPINK-kollek‐
tiivista omassa kannanottossaan. “Kieltäydymme luovutta‐
masta ruumiitamme tykinruuaksi ja loputtoman riiston
lähteeksi.” •
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Kunnat koulivat nuoria
sotaväkeen sopiviksi
Espoon kaupungin liikuntatoimi on
syksyn mittaan esitellyt näyttötauluil‐
laan Lähtövalmiiksi inttiin -kurssia. Slo‐
ganilla “Mintissä inttiin” 15.11.- 26.11.
järjestetty iltakurssi toteutettiin yhteis‐
työssä Puolustusvoimien, Espoon kau‐
pungin ja Espoon telinetaiturit ry:n
kesken. Järjestäjien ilmoituksen mu‐
kaan kurssilla muun muassa “noste‐
taan palvelukseen astuvien kuntoa,
liikkuvuutta sekä koordinaatiota” ja se
on “erinomainen paikka oppia palve‐
luksessa hyödyllistä tietoa.“

Lähes samoilla sanankäänteillä
mainostettiin marraskuussa myös Rai‐
sion liikuntapalvelujen Fit to army – ti‐

kissä inttiin -kampanjaa. Sen tarkoitus
on “aktivoida nuoria monipuoliseen
liikuntaan ennen asevelvollisuutta”.
Raision kampanja sai alkunsa Rannik‐
koseutu-lehden mukaan kaupungin et‐
sivien nuorisotyöntekijöiden oltua vie‐
railemassa Nousiaisten kutsunnoissa,
joissa kerrottiin kunnan tarjoavan tule‐
ville asevelvollisille ilmaiset kuntosali‐
vuorot palvelukseen astumiseen saak‐
ka.

Marraskuussa on perinteisesti
myös War Resisters’ Internationalin
järjestämä kansainvälinen toiminta‐
viikko nuorison militarisointia vastaan.
Tänä vuonna viikkoa vietettiin

23.11.-29.11.
“Osin alaikäisille nuorille suun‐

nattu sotilashenkinen kurssitoiminta
ja kampanjointi on vähintäänkin jän‐
nitteisessä suhteessa lapsen oikeuksien
sopimuksen kanssa. Ne ovat myös osa
armeijan mielikuvamarkkinointia, jo‐
hon heillä lienee riittävä budjetti il‐
man kuntien rahojakin”, toteaa toi‐
mintaviikkoa Suomessa toteuttavan
Aseistakieltäytyjäliiton puheenjohtaja
Lassi Raivonen. Liitto kehottaa kuntia
järjestämään nuorille maksuttomia lii‐
kuntapalveluja ilman kytköstä sotilas‐
toimintaan. •
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Asevelvollisuus- ja siviilipalvelus-
lainsäädäntöön pieniä muutoksia –
myös kertaalleen tuomittujen
totaalikieltäytyjien oravanpyörä
pysähtymässä vuoden loppuun
Eduskuntaan käsittelyyn eteni loka‐
kuun lopulla esitys lakimuutoksista,
joilla lopetettaisiin ilman rangaistusta
selvinneiden totaalikieltäytyjien kutsu‐
minen uudelleen palvelukseen. Muu‐
tokset on tarkoitus saada voimaan jo
vuoden 2022 alusta alkaen.

Aseistakieltäytyjäliiitto on kerto‐
nut pitävänsä uudistusta erittäin terve‐
tulleena, sillä se pysäyttää vuosina
2018–2019 ilman rangaistusta selvin‐
neitä totaalikieltäytyjiä uhanneen
uusien palvelukseenastumismääräys‐
ten, kieltäytymisten ja vapauttavien
tuomioiden oravanpyörän, joka olisi
voinut jatkua siihen asti kunnes kysei‐
set henkilöt ylittävät asevelvollisuuden
suorittamisiän. Lain vaatimus ilman
rangaistusta selvinneiden totaalikiel‐
täytyjien kutsumisesta uudelleen palve‐
lukseen on myös ollut juridisesti kestä‐
mätön, sillä toistuva rankaiseminen sa‐
masta rikoksesta rikkoo kansainvälistä
ne bis in idem eli ei kahta yhdestä -oi‐
keusperiaatetta. Tämän vahvisti Hel‐
singin hovioikeuden tammikuussa an‐
tama vapauttava päätös toista kertaa si‐
viilipalveluksesta kieltäytymisestä syy‐
tettyjen henkilöiden kohdalla.

Lakimuutosten ollessa lausunto‐
kierroksella aiemmin syksyllä liitto kui‐
tenkin arvosteli lausunnossaan asiaa
koskevan lainsäädännön valmistelua
puolustusministeriön johdolla. Totaali‐
kieltäytyjien uudelleen palvelukseen
määräämisestä on nimittäin säädetty si‐
viilipalveluslaissa, ja koko asevelvolli‐
suuslain vastaava kohta viittaa kysei‐
seen siviilipalveluslain pykälään. Liitto
muistuttaa lausunnossaan, että YK:n
ihmisoikeuskomitean linjan mukaan
siviilipalveluksen tulee olla asevoimista
selkeästi erillinen kokonaisuus, jota
koskevan lainsäädännön valmistelu
kuuluu siviiliviranomaisille.

Naisten asepalveluksen
harkinta-aika lyhenemässä,
etäkutsunnat mahdollisiksi,
sotilasavustukseen suojao‐
sa

Myös useita muita uudistusehdotuksia
asevelvollisuuslainsäädäntöön on
edennyt eduskunnan käsittelyyn lop‐
puvuoden aikana. Hallitus esittää, että
oikeutta keskeyttää naisten vapaaehtoi‐
nen asepalvelus lyhennetään 45 vuoro‐

kaudesta 30 vuorokauteen palveluksen
aloittamisesta – tämän aikarajan jäl‐
keen asepalvelusta suorittavaa naista
kohdellaan samalla tavalla kuin asevel‐
vollisia. Aseistakieltäytyjäliitto on huo‐
mauttanut asiasta antamassaan lausun‐
nossa, että uudistus toisi vapaaehtoista
palvelusta suorittavat jo varhaisemmas‐
sa vaiheessa potentiaalisesti Suomen
asevelvollisuusjärjestelmän epäkoh‐
tien, kuten rangaistuksenomaisen sivii‐
lipalveluksen tai totaalikieltäytyjien va‐
pausrangaistusten piiriin. Liiton mie‐
lestä oikeutta keskeyttää palvelus mil‐
loin vain pitäisi laajentaa koskemaan
koko palvelusaikaa ja kaikkia palveluk‐
sessa olevia sukupuoleen katsomatta.

Muita ehdotettuja muutoksia ovat
mahdollisuus järjestää kutsunnat tar‐
vittaessa etäyhteydellä pandemiatilan‐
teessa sekä 29 ikävuoden takaraja ase‐
palveluksen suorittamisen aloittamisel‐
le.

Lisäksi hallitus esittää sotilasavus‐
tukseen lisättäväksi suojaosaa. Suojao‐
san suuruus olisi 200 euroa. Suojaosa
koskisi myös osaa sivareista ja helpot‐
taisi tulojen hankkimista palveluksen
aikana. •

UUT I SET
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Viisi kansalaisjärjestöä – Amnesty In‐
ternational, Connection e.V., Euroo‐
pan aseistakieltäytyjien yhteistyöjärjes‐
tö (EBCO), Kansainvälinen sovinnon‐
liitto (IFOR) ja War Resisters’ Interna‐
tional (WRI) vetoavat kannanotossaan
Kreikan viranomaisiin, jotta nämä
pyörtäisivät aiemman päätöksensä ja
takaisivat aseistakieltäytyjä Charis Vasi‐
leioun siviilipalvelushakemukselle rei‐
lun käsittelyn. Vasileiou haki vuonna
2020 aseistakieltäytyjän statusta pääs‐
täkseen suorittamaan kansainvälisten
elinten rangaistuksenomaisena pitä‐
män siviilipalveluksen, mutta vakau‐
muksentutkintalautakunta hylkäsi hä‐
nen hakemuksensa.
Vasileioun hakemus perustui hänen
aattellisiin pasifistisiin käsityksiinsä,
jotka juonsivat juurensa hänen kasvu‐
ympäristöönsä Jehovan todistajiin kuu‐

luvassa perheessä. Muista näkemyse‐
roista johtuen hän ei kuitenkaan itse
kuulu Jehovan todistajiin. Tutkintalau‐
takunta perusteli hylkäävää päätöstään
juuri sillä, ettei hänen uskonnollisilla
näkemyksillään ollut kytköstä jäsenyy‐
teen Jehovan todistajien yhteisössä.
Kansalaisjärjestöjen mukaan Vasi‐
leioun saama kielteinen päätös allevii‐
vaa kahta ongelmaa Kreikan siviilipal‐
velusjärjestelmässä: vakaumuksen tut‐
kinnan alistaminen tutkintalautakun‐
nalle, jossa on mukana sotilasjäsen,
sekä erilaisten aseistakieltäytyjävakau‐
musten erilainen kohtelu. Maan ihmi‐
soikeuskeskuksen virallisista lähteistä
keräämien tietojen mukaan noin 96 -
100 % uskonnollisin perustein siviili‐
palvelukseen hakevista saa myönteisen
päätöksen, kun taas aatteellisista syistä
hakevien kohdalla prosentti on vuosit‐

tain noin tai jopa alle 50 %. Jehovan
todistajien kohdalla lautakunta ei tee
erillistä päätöstä asiasta, vaan aseista‐
kieltäytyjästatus myönnetään auto‐
maattisesti.
Järjestöt vaativat Kreikkaa pyörtämään
päätöksensä Vasileioun ja muiden vas‐
taavassa tilanteessa olevien aseistakiel‐
täytyjien kohdalla ja takaamaan näille
reilun kohtelun vakaumuksentutkin‐
nassa. Järjestöt myös muistuttavat, että
mikäli aseistakieltäytyjien vakaumusta
tutkitaan, päätöksen pitäisi kansainvä‐
listen ihmisoikeusstandardien mukaan
kuulua ainoastaan siviiliviranomaisille,
ilman sotilaiden vaikutusta. Ihmisoi‐
keusnäkökulmasta suositeltavin käy‐
täntö on vakaumuksentutkinnasta luo‐
puminen kokonaan. •
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Kansalaisjärjestöt kritisoivat
aseistakieltäytyjien
vakaumuksentutkintaa Kreikassa
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Euroopan ihmisoikeustuomioistuin:
Azerbaidžan loukkasi
aseistakieltäytyjien oikeuksia
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
(EIT) toteaa 7.10.2021 antamassaan
päätöksessä Azerbaidžanin loukan‐
neen kahden nuoren aseistakieltäyty‐
jän ihmisoikeuksia. Jehovan todistajiin
kuuluvat Emil Mehdijev ja Vahid Abi‐
lov tuomittiin vankeuteen vuonna
2018 heidän kieltäydyttyään pakollisen
asepalveluksen suorittamisesta oman‐
tunnon syihin vedoten. Päätöksessään
EIT huomauttaa käsitelleensä jo aiem‐
min aseistakieltäytyjien asemaa Azer‐
baidžanissa, ja kehottaneensa jo vuon‐
na 2019 maata ottamaan käyttöön sivii‐
lipalvelusvaihtoehdon asepalvelukses‐
ta kieltäytyville.

Kieltäytyessään palveluksesta
vuonna 2018 Mehdijev ja Abilov il‐

moittivat olevansa valmiita suoritta‐
maan siviilipalveluksen, jos siihen
mahdollisuus tarjottaisiin. Molemmat
myös valittivat paikallisen oikeusistui‐
men päätöksestä ensin alueelliseen ja
sitten Azerbaidžanin korkeimpaan oi‐
keuteen, jotka kuitenkin hylkäsivät va‐
litukset.

Lokakuussa 2019 Mehdijev että
Abilov toimittivat kumpikin omaa koh‐
teluaan koskevan ihmisoikeusvalituk‐
sen EIT:een. Tapausten samankaltai‐
suudesta johtuen tuomioistuin päätti
käsitellä niitä yhdessä, ja pyysi maalis‐
kuussa 2021 Azerbaidžanin valtiolta
selvitystä asiasta.

Heinäkuussa antamassaan vas‐
tauksessa Azerbaidžanin valtio tunnus‐

ti yksipuolisella julistuksella Mehdije‐
viin ja Abiloviin kohdistuneen ihmisoi‐
keusrikkomuksen ja tarjoutui maksa‐
maan näille hyvityksen kohtelustaan
sekä korvaamaan näiden oikeuden‐
käyntikulut. EIT hyväksyi Azerbaidža‐
nin julistuksen ja määräsi valtion mak‐
samaan aseistakieltäytyjille 3500 euroa
kummallekin.

Siviilipalvelusvaihtoehtoa ei
näköpiirissä

Mehdiyev ja Abilov ilmoittivat olevansa
tyytyväisiä valtion tekemään tunnus‐
tukseen ja maksettaviin korvauksiin,
mutta tyytymättömiä siihen, ettei Azer‐
baidžan edelleenkään tarjoa siviilipal‐
velusvaihtoehtoa asepalveluksesta kiel‐
täytyville. Maan ihmisoikeuksien suoje‐
lusta vastaavan viranomaisen kommen‐
tin mukaan taas “tämä ei ole tällä het‐
kellä asia, josta keskusteltaisiin Azer‐
baidžanissa.”

"On helpompaa maksaa pari ker‐
taa vuodessa korvaukset muutamalle
valittajalle, jotka onnistuvat viemään
asiansa EIT:een, kuin muuttaa vakiin‐
tunutta systeemiä, joka sopii valtaapitä‐
ville”, kommentoi bakulainen ihmisoi‐
keusaktivisti Eldar Zeynalov päätöstä
kansainväliselle ihmisoikeuskysymyk‐
siin keskittyneelle Forum 18 -säätiölle.
“Hallitukselle paras vaihtoehto on, jos
he voivat välttää varsinaista ongelmaa
koskevan julkisen pohdinnan. Ja juuri
näin käy, jos asiassa päädytään sopurat‐
kaisuun ja EIT hyväksyy hallituksen yk‐
sipuolisen julistuksen.”

Omantunnon- ja uskonnonvapau‐
teen liittyviä juttuja EIT:ssä hoitanut
asianajaja Asabali Mustafajev taas pitää
ulkomailta Azerbaidžanin hallitukselle
esitettyjä vaatimuksia liian heikkoina.
"Euroopan neuvosto ja muut kansain‐
väliset organisaatiot eivät ole tarpeeksi
tiukkoja asiassa, joten hallitus luistaa
velvollisuuksistaan." •

UUT I SET10
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Vetoomus COP26:lle: Armeijoiden
päästöjä leikattava

Aseistakieltäytyjäliitto oli allekirjoittajana
mukana CEOBS:n (Conflict and Environ‐
ment Observatory) Glasgow'n ilmastoko‐
koukselle osoittamassa vetoomuksessa, joka
vaatii sotilaspäästöjen vähentämistä. Ve‐
toomuksen allekirjoitti yhteensä vajaat 200
järjestöä.

Hallitukset: sitoutukaa ar‐
meijoiden päästöjen mer‐
kittäviin leikkauksiin
COP26:ssa

On merkkejä siitä, että jotkut valtiot
saattavat sitoutua armeijoiden kasvi‐
huonekaasupäästöjen vähentämiseen
YK:n ilmastokokouksessa (COP26)
marraskuussa. Tämä vetoomus asettaa
näkymän sille, mitä näiden lupausten
tulisi sisältää ja on avoin järjestöjen al‐
lekirjoituksille ennen ilmastokokousta
ja sen aikana.

Pariisin vuoden 2015 ilmas‐
tosopimus jätti armeijoiden
kasvihuonekaasupäästöjen
leikkaamisen valtioiden
oman harkinnan varaan

Armeijat ovat suuria päästöjen aiheut‐
tajia eikä niitä tule jättää ilmastotavoit‐
teiden ulkopuolelle. Hallitusten tulee
osoittaa sitoutumisensa Pariisin tavoit‐
teisiin asettamalla armeijoille päästö‐
vähennystavoitteet Glasgow’n ilmasto‐
kokouksessa. Jotta nämä sitoumukset
olisivat merkittäviä, tulee niiden täyt‐

tää alla asetetut kriteerit.

Armeijoiden päästöt, kus‐
tannukset ja raportointi

Armeijat ovat valtavia energiankulutta‐
jia. Niiden harjoittelu, toiminnot ja
operaatiot aiheuttavat huomattavasti
kasvihuonekaasupäästöjä, kuten myös
muita haitallisia ympäristövaikutuksia.
Asevoimat ovat tyypillisesti hallinnona‐
lojen suurimpia energiankuluttajia,
mutta tietoa niiden päästöistä ei ole
perinteisesti haluttu tuoda ilmi.

Maailmanlaajuiset sotilasmenot
kasvoivat 2,6 prosenttia vuonna 2020,
lähes 2 biljoonaan Yhdysvaltain dolla‐
riin, huolimatta koronapandemiasta
johtuneesta 4,4 prosentin maailman
bruttokansantuotteen laskusta. Sotilas‐
menojen kasvu aiheuttaa riskin vastaa‐
vasta kasvusta päästöissä. Se myös
suuntaa rahoitusta pois kestävältä ke‐
hitykseltä sekä ilmastonmuutoksen hil‐
linnältä ja siihen sopeutumiselta.

YK:n ilmastonmuutosta koskeva
puitesopimus velvoittaa allekirjoittaja‐
maat julkaisemaan vuosittaiset kasvi‐
huonekaasupäästönsä, mutta sotilas‐
päästöjen raportointi on vapaaehtoista
eikä niitä useimmiten sisällytetä ra‐
portteihin. Silloinkin kun niistä rapor‐
toidaan, on tieto tavallisesti puutteel‐
lista, ja se ei sisällä kalustosta, tuotanto‐
ketjuista tai konflikti-operaatioista syn‐
tyneitä päästöjä. Nämä voivat kattaa
päästöjä, jotka syntyvät infrastruktuu‐

rin tuhoutumisesta, konfliktin aiheut‐
tamista ympäristönmuutoksista sekä
konfliktin jälkeisestä jälleenrakennuk‐
sesta.

Merkittäviä sitoumuksia

Armeijoita ja niitä tukevaa teollisuutta
ei voida enää käsitellä poikkeustapauk‐
sina, vaan on ryhdyttävä välittömästi
huomattaviin toimiin niiden kasvihuo‐
nekaasupäästöjen ja ympäristöjalanjäl‐
jen pienentämiseksi. Vaikka NATO:n
viimeaikainen huomion osoittaminen
aiheeseen on tervetullutta, on ongel‐
man tunnustaminen vasta ensimmäi‐
nen askel.

Kesäkuussa 2021 NATO sopi sen
toimintaa koskevasta “nettonollapääs‐
töjen vuoteen 2050 mennessä saavutta‐
misen toteutettavuuden arvioinnista”.
Samalla NATO:n jäsenet sopivat “mer‐
kittävästä sotilastoiminnan ja -raken‐
nelmien kasvihuonekaasupäästöjen vä‐
hentämisestä heikentämättä henkilös‐
tön turvallisuutta, operationaalista te‐
hokkuutta sekä pelotevaikutusta ja
puolustuspolitiikkaa”. Tämä on myön‐
teinen askel eteenpäin, mutta silti kau‐
kana siitä, mitä planeetan kannalta tar‐
vittaisiin. Armeijoiden päästöjen vä‐
hentämiseen tähtäävien konkreettis‐
ten sitoumusten ja siihen johtavien as‐
kelten tulee olla COP26:n käsiteltävä‐
nä marraskuussa.
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Ehdotus naisten pakollisista
kutsunnoista on todelliset ongelmat
sivuuttavaa tasa-arvoteatteria
Useat mediat uutisoivat lokakuun lo‐
pulla, että toimikautensa päättänyt ase‐
velvollisuuden kehittämistä selvittävä
parlamentaarinen komitea on ehdot‐
tamassa ainakin naisten määräämistä
rangaistuksen uhalla pakollisiin kut‐
suntoihin. Aseistakieltäytyjäliitto pitää
tätä kosmeettisena uudistuksena, joka
edistää tasa-arvoa vain näennäisesti.
Tosiasiassa pakottaminen palvelukseen
sukupuolen perusteella ja vankeuteen
vakaumuksen vuoksi jatkuu entiseen
tapaan.
Tasa-arvon ohella pakollisten kutsun‐
tojen laajentamista koskemaan naisia
on perusteltu syrjäytymisen ehkäisemi‐
sellä ja terveyden edistämisellä. Aseis‐
takieltäytyjäliitto ihmettelee tarvetta 18
vuotta täyttävien “koko ikäpolven tsek‐
kaukselle”, josta muun muassa komi‐
tean varapuheenjohtaja Joonas Könttä
on puhunut julkisuudessa. Oppivelvol‐

lisuuden pidennyttyä hiljattain 18 vuo‐
teen koko ikäluokka nimittäin on tä‐
hän ikään asti opiskelijaterveyden‐
huollon ja opintojenohjauksen piiris‐
sä.
Jos uusien pakkojen säätämistä naisille
ollaankin ehdottamassa laajan parla‐
mentaarisen yksimielisyyden vallitessa,
julkisuudessa olleiden tietojen mu‐
kaan asevelvollisuuskomitean jäsenten
kesken on ollut erimielisyyttä siviilipal‐
veluksen pituudesta. Komitean enem‐
mistö säilyttäisi sen kuitenkin ennal‐
laan 347 päivässä. Aseistakieltäytyjäliit‐
to muistuttaa, että esimerkiksi YK:n ih‐
misoikeuskomitea on arvostellut vii‐
meksi kuluvan vuoden huhtikuussa
Suomen siviilipalveluksen pitkää kes‐
toa ja kehottanut valtiota ryhtymään
toimenpiteisiin asian korjaamiseksi.
Aiemmin paljon julkisuutta saaneesta
siviilipalveluksen paremmasta hyödyn‐

tämisestä kokonaisturvallisuuden nä‐
kökulmasta komitean jäsenet ovat nyt
olleet varsin vaitonaisia. Mahdollisesti
komitea on tässä törmännyt realismiin:
siviilipalvelus tukee jo nykyisellään hy‐
vin "kokonaisturvallisuutta", jos sellais‐
ta sanaa halutaan käyttää. Tämänhetki‐
sen siviilipalvelusjärjestelmän parhaita
puolia on siviilipalvelusvelvollisten etu‐
järjestön Aseistakieltäytyjäliiton mie‐
lestä työpalveluspaikkojen laaja vali‐
koima ja palvelustaan suorittavien laa‐
ja mahdollisuus hakeutua haluamaan‐
sa palveluspaikkaan. Kriisinajan tehtä‐
vien painottaminen myös vaarantaa si‐
viilipalveluksen tarkoituksen toimia va‐
kaumuksellisille aseistakieltäytyjille so‐
pivana palvelusmuotona. •

Hallitusten tulee sitoutua Glasgow’n il‐
mastokokouksessa armeijoiden kasvi‐
huonekaasupäästöjen vähentämiseen.
Jotta sitoumukset olisivat uskottavia ja
merkittäviä, tulee niiden:

• Asettaa armeijalle selkeät kasvi‐
huonekaasupäästöjen vähennysta‐
voitteet, jotka ovat linjassa Pariisin
ilmastosopimuksen 1,5° C tavoit‐
teen kanssa;

• Sitoutua kasvihuonekaasupäästö‐
jen raportointimekanismeihin,
jotka ovat tehokkaita, vertailukel‐
poisia ja läpinäkyviä, perustuvat
standardoituun GHG-protokol‐
laan, ja jotka todennetaan riippu‐
mattomasti;

• Asettaa selkeät tavoitteet armeijal‐
le energian säästämiseksi, riippu‐
vuuden vähentämiseksi fossiilisista
polttoaineista ja siirtymisestä ym‐
päristöystävälliseen uusiutuvaan
energiaan;

• Sisältää selkeät vähennystavoitteet
sotilasteknologiateollisuudelle;

• Priorisoida kasvihuonekaasupääs‐
töjen vähennystavoitteet puuttu‐
malla niiden alkuperään eikä tur‐
vautumalla kompensointihankkei‐
siin;

• Julkaista kasvihuonekaasupäästö‐
jen vähennyslinjaukset, strategiat
ja toimintasuunnitelmat vuosittai‐
sen seurantaraportin kanssa;

• Osoittaa kuinka sotilasmenojen ja
sotilaallisten operaatioiden vä‐
hentäminen sekä sotilaallisen ka‐
pasiteetin muuttaminen voi vä‐
hentää päästöjä;

• Sitoutua liittämään ilmasto- ja ym‐
päristöarvioinnit osaksi päätök‐
sentekoa kaikissa hankinnoissa,
toiminnoissa ja tehtävissä;

• Korostaa ilmastonmuutoksen ja
ympäristön tilan heikentymisen
välistä yhteyttä ja sitoutua vähentä‐
mään sotilastoiminnan ja -tehtä‐
vien aiheuttamia kokonaisvaiku‐
tuksia ympäristöön;

• Sitoutua tehostamaan armeijan
hallinnassa olevien maa-alueiden
hiilensidonnan ja monimuotoi‐
suuden parantamista;

• Sitoutua lisäämään ilmasto- ja ym‐
päristökoulutusta päätöksenteki‐
jöille, mukaan lukien kuinka ar‐
meijat voivat lieventää ilmaston‐
muutosta ja ympäristökatoa;

• Näyttää johtajuutta, avoimuutta ja
halua yhteistyöhön ja hyvien käy‐
täntöjen jakamiseen ei-sotilaallis‐
ten sidosryhmien kanssa;

• Sitoutua kohdentamaan asianmu‐
kaisesti resursseja sen varmistami‐
seksi, että ilmasto- ja ympäristön‐
suojelupolitiikka voidaan toteut‐
taa täysimääräisesti. •

T IEDOTTEET
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Asevelvollisuuskomitea julisti maahan
militarisoinnin mustan perjantain
AKL:n tiedote 26.11.2021.

Asevelvollisuuden kehittämistä selvit‐
täneen parlamentaarisen komitean
mietintö julkaistiin perjantaina 26.11.
Komitea ehdottaa Suomen asevelvolli‐
suusjärjestelmään muutamia uudistuk‐
sia, kuten pakollisia kutsuntoja koko
ikäluokalle, palveluksen suorittavien
määrän kasvattamista, siviilipalveluk‐
sen kytkemistä nykyistä selkeämmin
kokonaisturvallisuuteen ja maanpuo‐
lustustietämyksen opetuksen lisäämis‐
tä koulutusjärjestelmässä.

“Asevelvollisuuskomitea on julis‐
tanut maahan militarisoinnin mustan
perjantain”, Aseistakieltäytyjäliitosta
todetaan. “Siviilipalveluksen entistä
vahvempi kytkeminen sotilaallisen
maanpuolustuksen yhteyteen koko‐
naisturvallisuusajattelun kautta voi
jopa vaarantaa sen soveltuvuuden va‐

kaumuksellisille aseistakieltäytyjille
tarkoitettuna palvelusmuotona.”

Komitea kertoo kannattavansa si‐
viilipalveluksen kehittämistä valtion
tarpeista käsin ja katsoo, että “siviilipal‐
velusjärjestelmä voidaan kiinnittää tii‐
viimmin kokonaisturvallisuuteen ja yh‐
teiskunnan varautumiseen”. Myös epä‐
suorasti asevoimia tai sotilaallista val‐
mistautumista tukeva palvelus on kui‐
tenkin vastoin monien aseistakieltäyty‐
jien vakaumusta. Esitetyissä kehityseh‐
dotuksissa siviilipalveluksen olemas‐
saolon keskeinen syy, vakaumuksen
suoja, sivuutetaan lähes kokonaan.

Aseistakieltäytyjäliitto huomaut‐
taa, että vaikka raportissa esitetään pai‐
nokkaasti linjauksia siviilipalveluksen
hyödyntämisestä kokonaisturvallisuu‐
den toimintamallin tarpeisiin, konk‐
reettiset keinot tähän pääsemiseksi jää‐
vät hieman epämääräisiksi. Koulutus‐

jaksolle halutaan lisätä kokonaisturval‐
lisuussisältöjä ja työpalveluksen suorit‐
tamista halutaan ohjata valmiuden ja
varautumisen kannalta keskeisille
aloille julkiselle sektorille. Näin siitä
huolimatta, että kokonaisturvallisuus‐
sisältöjä sisältyy jo nyt paljon koulutus‐
jaksoon, ja työpalveluksen voi suorittaa
monissa kokonaisturvallisuuteen liitty‐
vissä organisaatioissa.

Lisäksi siviilivarantoa haluttaisiin
hyödyntää rauhan ajan kriisitilanteis‐
sa. Aseistakieltäytyjäliiton näkemyksen
mukaan poikkeusolotehtävien mää‐
rääminen kenellekään ei tulisi olla it‐
setarkoitus. Siviilivarannon hyödyntä‐
misen uudistaminen ja kertausharjoi‐
tuksiin vertautuva siviilipalveluksen
täydennyskoulutus ovat liiton näke‐
myksen mukaan keinotekoisia raken‐
nelmia, joille ei ole tiedossa todellista
tarvetta. Liiton mielestä siviilipalveluk‐
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sen suorittaneita tulisi kohdella kriisio‐
loissa samalla tavalla kuin muitakin si‐
viilihenkilöitä, eli henkilöstövarausten
ja valmiuslain työvelvollisuuden kaut‐
ta.

Komitean ehdotus, ettei suoritet‐
tuja asepalvelusvuorokausia olisi enää
mahdollista hyväksilukea siviilipalve‐
lukseen siirryttäessä, olisi räikeästi
Suomea koskevien kansainvälisten ih‐
misoikeussitoumusten hengen vastai‐
nen. Kyseessä näyttäisi olevan ainoas‐
taan pyrkimys rangaista aseistakieltäy‐
tymisvakaumuksesta. Pahimmassa ta‐
pauksessa osa nuorista joutuisi sen
myötä uhraamaan ase- ja siviilipalve‐
lukseen lähes kaksi vuotta elämästään.

Koska oikean palvelusmuodon va‐
litseminen olisi entistä kriittisempää,
on ehdottoman tärkeää, että kutsun‐
noissa jaettaisiin tasapuolisesti tietoa
siviilipalveluksesta ja asepalveluksesta.
Nykyisellään näin ei ole. Mietinnön
kutsuntapäivää käsittelevässä osassa‐
kaan ei puhuta siviilipalveluksesta tie‐
dottamisesta, vaikka tarkoitus onkin
antaa tietoa muun muassa vapaaehtoi‐
sen varautumisen mahdollisuuksista ja

kokonaisturvallisuuden toimintamal‐
lista.
Merkittävä teema mietinnössä on ase‐
palveluksen suorittajien “kokonais‐
poistuman” pienentäminen. Keinona
tähän komitea kannattaa puolustusvoi‐
mien terveystarkastusohjeen päivittä‐
mistä niin, että palvelukseen otettai‐
siin myös sellaisia henkilöitä, jotka täl‐
lä hetkellä saavat siitä vapautuksen ter‐
veydellisistä syistä. Aseistakieltäytyjälii‐
ton mielestä entistä useampien ihmis‐
ten velvoittaminen palvelukseen olisi
sekä haitallista että tarpeetonta.
Komitean mietinnön julkistamistilai‐
suudessa muutamat komitean jäsenet
toivat esiin huolensa pakollisen asevel‐
vollisuuden ulottamisesta naisiin ve‐
toamalla lapsiin, raskauteen ja yksin‐
huoltajuuteen. Huolessa näkyy hyvin
vanhentunut perhekäsitys, jonka mu‐
kaan ilmeisesti mies ei voi olla yksin‐
huoltaja, eikä ainakaan yhtä tarpeelli‐
nen lapsen elämässä kuin nainen.
Aseistakieltäytyjäliiton mielestä on
hyvä uutinen, ettei naisia haluta pakot‐
taa palvelukseen, mutta syyt ontuvat ja
samoilla perusteilla myös miehet pitäi‐

si saada vapaaehtoisen palveluksen pii‐
riin.
Komitea ei ehdota mitään ratkaisuja
YK:n ihmisoikeuskomitean Suomen
asevelvollisuudessa toteamiin ongel‐
miin, kuten siviilipalveluksen rangais‐
tuksenomaiseen kestoon, sotilaallisten
tahojen vaikutusvaltaan siviilipalvelus‐
ta koskien, totaalikieltäytyjien vapaus‐
rangaistuksiin tai heikkoon tiedotuk‐
seen aseistakieltäytymisoikeudesta.
Joiltain osin ehdotukset toteutuessaan
jopa pahentaisivat näitä ongelmia.
Myöskään asevelvollisuuteen liittyvää
sukupuolten tasa-arvo-ongelmaa komi‐
tea ei ratkaissut. Ehdotuksessa kutsun‐
nat ulotetaan jatkossa koskemaan kaik‐
kia, mutta jatkossakin palvelus olisi va‐
paaehtoinen naisille ja pakollinen
miehille.
Sekä sukupuolten tasa-arvo-ongelma
että keskeiset nykyiseen asevelvolli‐
suusjärjestelmään liittyvät ihmisoikeus‐
ongelmat olisi Aseistakieltäytyjäliiton
mielestä mahdollista ratkaista nopeasti
laajentamalla naisten vapaaehtoinen
asepalvelus koskemaan kaikkia suku‐
puoleen katsomatta. •

14 T IEDOTTEET
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Väkisin väkeen – ketä uusi palvelus-
kelpoisuusluokka hyödyttää?
Maavoimat tiedotti 18.10. suunnitel‐
mista ottaa mahdollisesti jo ensi vuo‐
den alusta asevelvollisille käyttöön uusi
palveluskelpoisuusluokka B2, jossa ase‐
palveluksessa olisi mahdollista pärjätä
vähäisemmillä fyysisillä vaatimuksilla.
Uusi palveluskelpoisuusluokka tulisi
käyttöön nykyisen kevennettyä palve‐
lusta merkitsevän B-kelpoisuusluokan
rinnalle. Maavoimien mukaan tavoit‐
teena on, että uuden palveluskelpoi‐
suusluokan myötä entistä useampi suo‐
rittaa varusmiespalveluksen taistelu-
tai tukitehtävissä.

Puolustusministeri Antti Kaikko‐
nen ehti jo iloita asiasta Twitterissä:
“Jatkossa yhä useampi nuori pääsee
suorittamaan asepalveluksen, vaikkei
fyysinen kunto ihan priimaa olisi‐
kaan.” Myös useat tiedotusvälineet

toistivat näkökulmaa, jonka mukaan
uusi palveluskelpoisuusluokka mah‐
dollistaa palveluksen suorittamisen en‐
tistä useammalle.

Vähälle huomiolle on kuitenkin
jäänyt, ettei asevelvollisen näkökulmas‐
ta palvelukseen yleensä päästä, vaan
sinne joudutaan. Uuden palveluskel‐
poisuusluokan myötä palvelukseen vel‐
voitettaisiin jatkossa todennäköisesti
sellaisia nuoria, jotka tällä hetkellä pys‐
tyisivät saamaan vapautuksen tervey‐
dellisistä syistä. Toteutuessaan uudis‐
tus vaikeuttanee vapautuksen saamista
myös siviilipalveluksesta.

Aseistakieltäytyjäliitto näkee kas‐
vavan joukon pakottamisen palveluk‐
seen täysin vääränä kehityssuuntana.
Vapausrangaistuksin sanktioitu asevel‐
vollisuus aiheuttaa monille ihmisille

ahdistusta ja arjen ongelmia, jolloin
mahdollisuus saada vapautus tervey‐
dellisin perustein näyttäytyy helpotuk‐
sena. Palvelukseen pakottamisesta tuli‐
si päästä eroon, ei lisätä sitä.

Vapautuksen saamisen hankaloit‐
taminen näyttää käsittämättömältä
jopa silloin, jos sitä katsoo armeijan nä‐
kökulmasta. Suomen reservin koko on
yli kolminkertainen sodanajan vahvuu‐
teen nähden. Jo nykytilanteessakin so‐
tilaallisen koulutuksen saa siis massiivi‐
nen joukko sellaisia henkilöitä, joita ei
ole tarkoitus kutsua aseisiin sodan ai‐
kana. Tämän joukon kasvattaminen ei
voi olla kenenkään etu. •
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EBCO: Rauhaa ei voi
edistää ilman, että samalla
edistetään oikeutta
aseistakieltäytymiseen

Euroopan aseistakieltäytyjien yhteis‐
työjärjestö EBCO:n kannanotto kan‐
sainvälisenä rauhanpäivänä 21.9.2021.

Kansainvälisenä rauhanpäivänä
21.9.2021 EBCO haluaa painottaa, että
aseistakieltäytyminen on sekä ihmisoi‐
keus että konkreettinen teko joka edis‐
tää rauhaa. Se on konkreettinen teko
sodan ja väkivallan torjumiseksi sekä
rauhan ja yleismaailmallisten arvojen
edistämiseksi.
"Rauhaa ei voi edistää ilman, että sa‐
malla edistetään oikeutta aseistakiel‐
täytymiseen", EBCO:n puheenjohtaja

Alexia Tsouni totesi.
Samassa yhteydessä EBCO haluaa
myös kehottaa Euroopan valtioita:
• Lakkauttamaan viimeistään nyt pa‐

kollisen asevelvollisuuden ja lopet‐
tamaan aseistakieltäytyjien asetta‐
misen syytteeseen ja muun häiritse‐
misen; tai toissijaisena vaihtoehto‐
na tarjoamaan rankaisemattoman
ja syrjimättömän vaihtoehtoisen
palvelusmuodon, joka on puhtaasti
siviililuonteinen.

• varmistamaan, että kaikki aseista‐
kieltäytyjät voivat välttyä joutumasta
armeijaan, ja että kaikki armeijan

palveluksessa olevat ja reserviläiset
saavat vapautuksen ilman seuraa‐
muksia ilmoittaessaan kieltäytyvän‐
sä aseista.

• lopettamaan välittömästi alle 18-
vuotiaiden värväämisen asevoimiin.

• hyväksymään turvapaikkahakemuk‐
set kaikilta henkilöiltä, jotka halua‐
vat paeta asevelvollisuutta missä ta‐
hansa maassa, jossa ei ole asianmu‐
kaista kohtelua aseistakieltäytyjille.

• vähentämään sotilasmenoja ja kas‐
vattamaan sosiaalimenoja.

• ottamaan opetussuunnitelmaan
rauhankasvatuksen kaikissa koulu‐
tusjärjestelmän osissa. •
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Kriisi Valko-Venäjän rajalla pitää
ratkaista inhimillisemmällä politiikalla
Keskustelu Valko-Venäjän ja Puolan ra‐
jalla käytävästä rajakriisistä on nosta‐
nut turvallisuuspolitiikan takaisin me‐
dian näyttämölle myös Suomessa. Ra‐
jat kiinni -keskustelu ja viittaukset vuo‐
sien 2015 ja -16 pakolaiskriisiin on ve‐
detty pakasta ja Suomen lakiteknisten
velvoitteiden syynääminen turvapai‐
kanhakijoiden vastaanottamisessa aloi‐
tettu.
On surullista, miten ihmisoikeuksien
puolustaminen ja rajalla olevien ihmis‐
ten ahdinko on jäänyt uhkakuvien var‐
joon. Kriisin keskellä kansallisvaltiot
kääntyvät kuoreensa ja alkavat nähdä

ihmiset ongelmina. Solidaarisuus
unohtuu ja muukalaisviha nostaa ru‐
maa päätään. Kuitenkin juuri tällaisia
tilanteita varten kansainväliset sopi‐
mukset turvapaikanhakijoiden asemas‐
ta ovat olemassa.
Aseistakieltäytyjäliitto tuomitsee Valko-
Venäjän presidentti Aljaksander Lu‐
kašenkan toiminnan ja hädänalaisten
ihmisten käyttämisen ulkopolitiikan
pelinappuloina. Yhtä lailla liitto tuo‐
mitsee EU-jäsenten militaristisen yli‐
reagoinnin ja uhittelun, kuten Puolan
ihmisoikeuksia polkevan tiukkaottei‐
sen rajavalvonnan ja Viron

reserviläisille määräämät pikaharjoi‐
tukset. Ihmisarvoa täytyy kunnioittaa
EU:n rajan molemmilla puolilla.
Suomen ja EU:n tulee toimia sen puo‐
lesta, että kansainväliset avustusjärjes‐
töt pääsevät auttamaan ihmisiä unio‐
nin ulkorajalla. Turvapaikanhakuoi‐
keudesta on pidettävä kiinni, ja ihmis‐
ten palauttaminen takaisin rajan taak‐
se turvapaikka-anomuksia käsittele‐
mättä on lopetettava välittömästi.
Aseistakieltäytyjäliitto haluaa myös
huomauttaa, että Valko-Venäjän pai‐
nostusyrityksiin on olemassa yksinker‐
tainen ratkaisu: päästetään rajalla ju‐
missa olevat siirtolaiset tulemaan. Mi‐
käli lakkaamme leikkimästä, että muu‐
tama tuhat turvapaikanhakijaa olisi
ongelma kymmenien miljoonien ih‐
misten unionissa, diktaattorin painos‐
tukselta putoaa pohja pois. Inhimilli‐
syyttä kiitos! •

MM A AIL M A SS AA AIL M A SS A
MM A H D OL L I S IL L E A H D OL L I S IL L E 
J A  M A H D OT T O M IL L E J A  M A H D OT T O M IL L E 
M A AIL M O IL L EM A AIL M O IL L E

Libero on myös Vasemmistonuorten jäsenten jäsenetulehti! 
Vasemmistonuoriin voit liittyä osoitteessa: https://vasemmistonuoret.fi/fi/jasenyys

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

Liberon vuositilauksen hinta 
on 20 euroa. Alle 30-vuo tiaat 
nuoret sekä työttömät voivat 
tilata Liberon vuosikerran 
maksutta. Tilaa lehti osoit-
teessa: extra.vanu.fi/libero
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JÄIKÖ JOTAIN SANOMATTA?
KIRJOITA ANTIMILITARISTIIN!

TARJOA TEKSTIÄ TAI JÄTÄ PALAUTETTA OSOITTEESEEN:
ANTIMILITARISTI@AKL-WEB.FI
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kohtaista monikulttuurista 
keskustelua.

Liberon vuositilauksen hinta 
on 20 euroa. Alle 30-vuo tiaat 
nuoret sekä työttömät voivat 
tilata Liberon vuosikerran 
maksutta. Tilaa lehti osoit-
teessa: extra.vanu.fi/libero
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1940 - LUVUN LOPPU OL I WAR
RES I STERS ’ INTERNAT IONAL I L LE
ER I TY I SEN VA IKEAA A IKAA .
HENK I INJÄÄNEET
RAUHANAKT IV I ST I T PALAS IVAT
VÄH ITELLEN NÄKYV I IN
VANK I LO ISTA , KESK ITYSLE IRE I LTÄ
JA P I I LOPA IKO ISTA , JO IH IN
HE IDÄT OL I TO ISEN
MAA I LMANSODAN VUOS INA
PAKOTETTU . MONEN HUOMIO OL I
KU ITENK IN OMAN ELÄMÄN
JÄLLEENRAKENNUKSESSA
P IKEMMINK IN KU IN NOPEASSA
PALUUSSA AKT I I V I SEEN
JÄRJESTÖTO IM INTAAN .

Koko yhteiskunnallinen ilmapiiri ja keskusteluasetelma
rauhanaatteen ympärillä olivat myös ratkaisevasti erilaiset
kuin ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Kilpailevien
imperialististen suurvaltojen mielettömänä valtapelinä näyt‐
täytynyt ensimmäinen maailmansota oli synnyttänyt vasta‐
reaktiona yli vuosikymmenen jatkuneen pasifistisen ajatte‐
lun ja toiminnan aallon, jonka osana myös WRI oli syntynyt.

Toisen maailmansodan syttyminen taas oli ollut mo‐
nelle pasifismiin toivonsa laittaneelle pettymys. Totalitaa‐
risten hallintojen sodan aikana tekemät hirmuteot va‐
kuuttivat monet aiemmin ehdotonta väkivallattomuutta
kannattaneet siitä, että niiden vastustamiseksi kaikki kei‐
not, myös väkivalta, olivat välttämättömiä. Sodan päättymi‐
nen ei myöskään tuntunut johtavan uuteen toiveikkaa‐
seen rauhan aikaan, vaan lähes koko maailma päinvastoin
järjestäytyi kahden hampaisiin asti aseistautuneen super‐
vallan johtamiin blokkeihin.

Vähitellen WRI:n toiminta kuitenkin lähti jälleen
käyntiin. Vuonna 1945 järjestö julkaisi pamfletin, jossa se
kutsui eri maiden rauhanaktivisteja kokoontumaan sama‐
naikaisesti alueellisiin konferensseihin seuraavan vuoden

tammi-helmikuussa. Samanaikaisia alueellisia konferens‐
seja järjestettiin lopulta yhteensä 33 eri puolilla maailmaa,
ja ne toimivat lähtölaukauksena WRI:n sodanjälkeisen toi‐
minnan uudelleen käynnistymiselle.

MAAILMA KAHDESSA LE IR I SSÄ

Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton johtamien liittoumien väli‐
nen kylmä sota tuotti WRI:lle ongelmia monella tasolla.
Ensinnäkin Euroopan yli laskeutunut rautaesirippu erotti
läntisessä maailmassatoimineet antimilitaristit itäeuroop‐
palaisista aatetovereistaan, joiden toimintamahdollisuudet
kommunistijohtoisissa diktatuureissa olivat olemattomat.

Toisekseen rauhanjärjestöjen kentälle ilmaantui uusi
kansainvälinen toimija, Maailman rauhanneuvosto, joka
kannatti kovaäänisesti rauhaa mutta ei pasifismia tai väki‐
vallattomuutta. Todellisuudessa rauhanneuvosto oli pe‐
rustettu Neuvostoliiton äänitorveksi, ja kaikessa rauhan‐
työssään se keskittyi kritisoimaan Yhdysvaltain ja se liitto‐
laisten toimintaa jättäen itäblokin militarismin rauhaan.
Joka tapauksessa Maailman rauhanneuvosto onnistui hou‐
kuttelemaan riveihinsä suuren määrän rauhanaatteesta
innostuneita ihmisiä myös länsimaissa.

Kuitenkaan merkittävä osa monien maiden väestöstä
ei ollut erityisen innostunut kuulumaan kumpaankaan
globaaliin valtablokkiin. Intian itsenäistyminen brittiläi‐
sestä imperiumista väkivallattomien kampanjoiden tulok‐
sena 1947 antoi inspiraatiota ja toivoa voimapolitiikan
kriitikoille. Intiassa myös järjestettiin vuonna 1949 Mahat‐
ma Gandhin koolle kutsuma kansainvälinen pasifistien ta‐
paaminen, johon WRI otti aktiivisesti osaa.

WRI:ssä alettiin keskustella pitkän aikavälin suunni‐
telmasta maailmanrauhan saavuttamiseksi. Tavoite oli tar‐
koitus saavuttaa luomalla kansainvälinen väkivallaton mas‐
saliike, joka pystyisi muodostamaan olemassaoleville blo‐
keille vaihtoehdon, muttei itse pyrkisi muodostamaan
omaa voimablokkia. A. J. Muste laati WRI:n neuvostolle
suunnitelmasta luonnoksen nimellä Kolmas leiri.
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A. J. Muste pitämässä Kolmas leiri -puhettaan WRI:n Pariisin konferenssissa 1954.



Tavoitteena oli kansainvälinen
väkivallaton massaliike, joka
pystyisi muodostamaan
olemassaoleville blokeille
vaihtoehdon muttei itse pyrkisi
muodostamaan omaa voimablokkia

Musten suunnitelman mukaan kansainväliseen liik‐
keeseen tuli kutsua mukaan läntisten pasifistien ohella
mukaan esimerkiksi Intian gandhilaisia, eri maiden Neu‐
vostoliittoon kriittisesti suhtautuvia sosialistipuolueita,
siirtomaiden vapautusta ajavia väkivallattomia liikkeitä ja
suurvaltapoliittista puolueettomuutta ajavia ryhmiä. WRI
tekikin tällaisen liittouman luomisesta vuonna 1954 Pariisis‐
sa pidetyn kansainvälisen konferenssinsa pääteeman.

Myöhempinä vuosina WRI myös loi suhteita moniin
mainittuihin ryhmiin ja teki niiden kanssa mahdollisuuk‐
sien tullen yhteistyötä. Perimmäinen tavoite eli maailman‐
politiikkaa ravistelevan kansainvälisen massaliikkeen luo‐
minen ei kuitenkaan sellaisenaan onnistunut.

Myöhemmin 1960- luvulta alkaen ajatuksen kolmannen
vaihtoehdon luomisesta suurvaltablokeille otti omakseen
pääasiassa globaalin etelän valtioista koostunut Sitoutu‐
mattomien maiden liike.

VALT ION TUNNUSTUKSEN TAVOITTELU VAI
KANSALA ISTOTTELEMATTOMUUS?

Toisen maailmansodan jälkeisinä vuosikymmeninä mo‐
nessa asevelvollisuutta toimenpanevassa maassa nuorison
kiinnostus siviilipalvelusta kohtaan kasvoi, ja siviilipalve‐
lusjärjestelmän kehittäminen alkoi viedä yhä enemmän
monien maiden rauhanaktivistien aikaa ja huomiota. Kan‐
sainvälisellä tasolla taas WRI:n jatkuvasti toistama viralli‐
nen kanta oli, että siviilipalveluksen hyväksyminen merkit‐
si asevelvollisuuden oikeuttamista. Tämän näkemyksen
mukaan vaatimus oikeudesta siviilipalvelukseen vakau‐
muksellisille aseistakieltäytyjille itse asiassa tarkoitti, että
valtiolla olisi täysi oikeus määrätä armeijaan ne, joilla täl‐
laista vakaumusta ei ollut.

Kuitenkin WRI peräänkuulutti keskinäistä suvaitse‐
vaisuutta aseistakieltäytyjien välille. YK:n ihmisoikeusjär‐
jestelmän kehittyessä järjestö myös sai tilaisuuden edistää
siviilipalvelusta ihmisoikeuskysymyksenä, jolloin erittäin
kriittinen suhtautuminen siihen järjestön omassa viestin‐
nässä alkoi vaikuttaa yhä hankalammalta.

Vuonna 1957 WRI kutsui yhdessä kahden muun kan‐
sainvälisen rauhanjärjestön kanssa koolle tapaamisen kä‐
sittelemään aihetta. Jo tapaamisen kutsukirje aiheutti de‐
batin The War Resister - lehdessä, mikä osoittaa aiheen tule‐
narkuutta.

WRI:n belgialaisessa jäsenjärjestössä työskennellyt
Arno Hamers jopa erosi työstään asian vuoksi. Hän koki
tapaamisen kutsukirjeen vihjanneen, että WRI organisaa‐
tiona hyväksyisi pakollisen siviilipalveluksen. The War Resis‐
terin julkaisemassa erokirjeessään hän kirjoitti: “Juuri nyt,
kun ydinuhka leijuu ihmiskunnan yllä, keskustelu joistain
aseistakieltäytyjästatuksen laillista tunnustamista koske‐
vaan hallituksen esitykseen tehtävistä muutoksista tuntuu
täysin irtaantuneen tämän hetken realiteeteista ja tarpeis‐
ta. Nykyisessä tilanteessa mielestäni ainoa toimintalinja so‐
danvastustajille voi olla vain Gandhin hahmottelema yhä
etenevä ja laajeneva kieltäytyminen yhteistyöstä valtion
kanssa sekä laajeneva hyökkäävä kansalaistottelematto‐
muus, jopa totaalinen kansalaistottelemattomuus, jos
maailman tilanne sitä vaatii.”

Vastakkaisen kannan tiivisti sveitsiläinen Ralf Heg‐
nauer vastauksessaan: “Miksi väkivallattomien asenteiden
ja käsitysten pitäisi sulkea pois mahdollisuus kannattaa
vaikkapa pakollistakin siviilipalvelusjaksoa nuorille, kun
tehtävä työ ei millään lailla ole kytköksissä sotavalmistelui‐
hin ja se hyödyttää laajasti yhteiskuntaa?”

Käytännössä siviilipalvelusjärjestelmän kehittäminen
ja toisaalta sen hylkääminen koko asevelvollisuuden muka‐
na säilyivät molemmat samanaikaisesti WRI:n tavoitteissa
läpi kylmän sodan.

Apartheidin ja asevelvollisuuden vastainen mielenosoitus Etelä-Afrikassa 1960-luvulla.

RAKKAUDESTA IHMISKUNTAAN20



RAKKAUDESTA IHMISKUNTAAN

SUORAA TOIMINTAA SOTAA VASTAAN

WRI:n kylmän sodan vuosikymmenet eivät kuluneet pel‐
kästään sisäisissä keskusteluissa ja teoreettisissa pohdin‐
noissa. Järjestö onnistui organisoimaan useita vaikuttavan
mittakaavan kansainvälisiä suoran toiminnan operaatioita.

Vuonna 1961 WRI perusti Maailmanrauhan prikaa‐
tin, jonka oli tarkoitus toimia vapauttavana ja yhteiskuntaa
muuttavana väkivallattomana voimana. Prikaatin ensim‐
mäinen operaatio oli järjestää silloisessa Pohjois-Rhode‐
siassa siirtomaavaltaa vastustava kansainvälinen marssi,
jonka järjestäjätkin arveilivat jäävän osallistujamäärältään
pieneksi. Brittiläinen siirtomaahallinto, jolla oli jo koke‐
musta väkivallattomista itsenäisyysliikkeistä aiemmin In‐
tiassa, reagoi kuitenkin jo uutisiin marssista lähes paniikin‐
omaisesti ja suostui aloittamaan neuvottelut, jotka johtivat
ensin Zambian ja sitten Tansanian itsenäistymiseen.
Prikaati uhmasi myös rautaesirippua lähettämällä mat‐
kaan Britanniasta veneen, joka pyrki rantautumaan silloi‐
seen Leningradiin. Veneen oli tarkoitus kritisoida Neuvos‐
toliiton ydinohjelmaa, ja sen osanottajien vangitsemiseen
päättynyt purjehdus ajoittui juuri Kuuban ohjuskriisin ai‐
koihin.

Vuosina 1965–1975 Vietnamin sodan vastustus oli
WRI:lle kansainvälinen ponnistus. Järjestön jäsenet muun
muassa jakoivat sodanvastaista materiaalia eri maissa oles‐
keille amerikkalaisille sotilaille ja turisteille, tukivat ame‐
rikkalaisia sotilaskarkureita ja vaativat muita valtioita
myöntämään heille turvapaikan sekä osallistuivat sodan‐
vastaisiin joukkoliikkeisiin.

Vuonna 1971 WRI vastasi silloisen Itä-Pakistanin hu‐
manitaariseen kriisiin lanseeraamalla operaatio Omegan.
Itsenäiseksi julistautuneessa Itä-Pakistanissa eli nykyisessä
Bangladeshissa oli meneillään sisällissota ja Pakistanin ar‐
meijan toteuttama kansanmurha. Operaatio Omega teki
useita yrityksiä tunkeutua Intiasta Itä-Pakistaniin salakul‐
jettaakseen sinne ruokaa ja muita välttämättömyystarvik‐
keita, mutta sen jäsenet päätyivät yrityksissä kerta toisensa
jälkeen Pakistanin viranomaisten vangitsemiksi.

Vuosina 1976–1986 WRI oli mukana organisoimassa

vuosittaisia kansainvälisiä antimilitaristisia marsseja, jotka
loivat järjestöön kansalaistottelemattomuuden osaamista
ja rutiinia. Marssit kritisoivat vaihdellen eri militarismin
muotoja, esimerkiksi kansainvälisiä asemessuja tai ydina‐
sevarustelua. Marssijat järjestäytyivät lähiryhmiksi ja ottivat
marssien aikana osaa lukuisiin suoran toiminnan aktioihin.

SODANVASTUSTAJ IA JA
ASE ISTAK IELTÄYTYJ IÄ

Suomessa sodanjälkeiset vuosikymmenet merkitsivät kat‐
kosta suhteissa WRI:iin. Ennen toista maailmansotaa in‐
ternationaalin Suomen osastona toimineen Suomen Anti‐
militaristisen liiton toiminta oli hyytynyt sen keskushenki‐
löiden kuolemaan ja toiseen maailmansotaan. Sen seuraa‐
jaksi yritettiin perustaa 1950-luvulla Suomen sodanvastustajat
-niminen järjestö, mutta järjestö eli vain muutaman vuoden.

Kylmän sodan ajan merkittävin rauhanjärjestö Suo‐
messa oli Rauhanpuolustajat, joka kuului Maailman rau‐
hanneuvostoon ja jonka jäsenjärjestöinä olivat jopa maan
suurimmat puolueet laitavasemmistosta keskustaan. Toi‐
saalta 1960-luvun nuorison radikalismi, ydinaseiden ja
Vietnamin sodan vastustus synnyttivät uudenlaista liikeh‐
dintää ja johtivat muun muassa Suomen Sadankomitean
perustamiseen.

Siviilipalveluksesta tuli yhä merkittävämpi kysymys
myös Suomessa 1960-luvun mittaan. Sadankomitean aktii‐
vit ahkeroivat siviilipalveluksen puolesta käydyissä kam‐
panjoissa ja ajoivat tarpeen tullen sivarien oikeuksia.
Tämä alkoi kuitenkin syödä järjestön resursseja eikä teki‐
jöitä tahtonut enää löytyä. Aika oli kypsä erillisen Suomen
Siviilipalvelusmiesliiton perustamiselle vuonna 1974.

Liitto alkoi 1970-luvun lopulla pitää yhteyttä WRI:n
suuntaan ja liittyi lopulta vuonna 1983 sen jäsenjärjestök‐
si. Vuonna 1987 toimintaansa myös totaalikieltäytyjiin ja
reservinkieltäytyjiin sekä yleisemmin antimilitaristiseen
toimintaan laajentaneen Siviilipalvelusmiesliiton nimi
vaihdettiin Aseistakieltäytyjäliitoksi.

Seuraavana vuonna WRI:n kansainvälinen konferens‐
si järjestettiin Ahvenanmaalla. Demilitarisoidulla alueella
järjestetty kokous jäi järjestön viimeiseksi ennen itäblokin
diktatuurit kaataneita verettömiä kansannousuja
1990–1991. Vaikka WRI:n oman kolmannen leirin raken‐
taminen jäi puolitiehen, kylmän sodan päätti lopulta väki‐
vallattomien massaliikkeitten toiminta, ei sotilaallinen rat‐
kaisu. •

Aku Kervinen

Lähteet:
Devi Prasad: The War is a Crime against Humanity.The Story of
War Resisters’ International
Tuuli Vuori ym (toim.): Ei sotaa ilman sotilaita. Aseistakieltäyty‐
jäliiton vuosikymmenet.
https://wri-irg.org/en/story/2020/wris-history

Amerikkalainen sotilaspassin polttaja Vietnamin sodan ajoilta.
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Ei rauhaa ilman
vettä, ilmaa jamaata

T E K S T I : K A S P E R KO T I S A A R I K U VA : S ANNAMAR I R AT I L A I N EN

NA ISET RAUHAN PUOLESTA -
L I I KKEESSÄ VA IKUTTAVA ULLA
KLÖTZER LAAJENTA IS I RAUHAN
KÄS ITETTÄ JA TEK I S I SUOMEN
TUNNETUKS I RAUHAN JA
KESTÄVÄN KEH ITYKSEN
KANTAJANA . ANT IM I L I TAR I ST I
KYSY I RAUHANKASVATTAJANA
TO IM IVALTA KLÖTZER I LTÄ , M ISTÄ
HÄN SAA VOIMAA TYÖHÖNSÄ , JA
MIKÄ SAA P IENET LAPSET
IHA I LEMAAN TANKKEJA .

Ulla Klötzer lähti rauhanliikkeen toimintaan 1970-luvun
lopulla Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen kautta ja on tehnyt
vaikuttamis- ja kasvatustyötä aina tähän päivään saakka.
Myöhemmin alkoi toimimaan myös edelleen aktiivinen
rinnakkaisjärjestö Naiset Atomivoimaa Vastaan, joka toimii
sekä atomivoimaa että atomiaseita vastaan. Mikä motivoi
Klötzeriä lähtemään mukaan rauhantyöhön?

– Ensimmäisen lapseni syntymän jälkeen rupesin
miettimään, mihin hemmettiin olen lapsen toimittanut.
Lasten tulevaisuuden ajatteleminen vei kohti rauhanlii‐
kettä. Toisen lapsen syntymän jälkeen korostui vielä
enemmän tarve tehdä jotain.

Klötzer toimi noihin aikoihin muun muassa Vihreän
liiton varapuheenjohtajana Pekka Haaviston puheenjoh‐
tajuuskaudella, sekä RKP:tä lähellä olleessa naisjärjestö
Kvinnoförbundetissa.

– Olin hirveän kiinnostunut muun muassa naisasiois‐
ta ja kehitysmaa-asioista. Lopulta rajallisten voimavarojen
takia valitsin nämä kaksi järjestöä eli Naiset Rauhan Puo‐
lesta ja Naiset Atomivoimaa Vastaan. Isommassa järjestös‐
sä on aina tietynlainen hierarkia ja tietynlainen hitaus. Se
oli se nopeus toimia, joka kiehtoi minua – pystyttiin teke‐
mään paljon ‘äkkinäisiä juttuja’.

Klötzer tekee edelleen opettajan sijaisuuksia ja jatkaa
työtään tänäkin päivänä.

– Olin juuri puhumassa yläkoululaisille lasten oi‐
keuksista ja lapsisotilaista, miten traumatisoituneita he
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ovat ja missä maissa heitä on. Puhun myös pakolaisista ja
ihmisoikeuksista. Seuraavaksi otetaan kakkosluokkalais‐
ten kanssa käsittelyyn ympäristöasiat: vesi, ilma, maaperä.
Nämä teemat liittyvät kaikki yhteen.

Klötzer puhuu laajan rauhan käsitteen puolesta – se
sisältää myös rauhan luonnon kanssa, kestävän kehityksen
ja tasa-arvon ajatuksen. Mitä kokonaisvaltaisempi ajatus
rauhasta tarkalleen ottaen tarkoittaa?

– Jos joudut pakenemaan kodistasi, tästä seuraa aina
uusia konfliktin mahdollisuuksia. Ilmastonmuutos ajaa ih‐
misiä pakolaisiksi, ja silloin myöskin konfliktit lisääntyvät.
Jossain vaiheessa taistellaan ehkä vedestä, josta on tulossa
pula.

ELOONJÄÄMISAS IAT SAMAN KATON ALLE

Useat toimijat maailmalla pyrkivät perustamaan valtioi‐
hinsa niin sanottuja rauhanministeriöitä. Naiset Rauhan
Puolesta halusi laajentaa tätä kehystä ja teki viime keväänä
aloitteen eduskunnalle ja hallitukselle rauhan ja kestävän
kehityksen ministeriön perustamisesta.

– Halusimme laajentaa rauhanministeriön koske‐
maan konfliktien pohjaa, mistä ne usein lähtevät. Tieten‐
kin sodat lähtevät usein siitä, että halutaan öljyä ja luon‐
nonvaroja. Mutta ne lähtevät myös siitä, että ihmiset ovat
epätoivoisia.

– Rauhan ja kestävän kehityksen ministeriössä voisi
hyvin edistää ilmastotavoitteiden toteuttamista, YK:n ase‐
man ja toimintakyvyn vahvistamista ja ihmisoikeuksien to‐
teutumista. Nämä kokonaisuudet kytkeytyvät toisiinsa. Nyt
nämä asiat ovat ‘kaikissa ministeriöissä kuitenkin’, mutta
se on ongelma, koska ne joutuvat aina alimpaan tasoon,
jokainen ministeriö työntää asioita toisilleen. Eloonjää‐
misasiat pitäisi saada saman katon alle.

Lupaukset tulee toteuttaa ja
poliitikkojen toimettomuus pitäisi
tuomita

Aloite on otettu jokseenkin positiivisesti vastaan ja
Naiset Rauhan Puolesta on saanut sen taakse sellaisiakin
järjestöjä, joihin heillä ei ollut aikaisemmin ollut yhteyttä.
Ensi keväänä on määrä järjestää pikkuparlamentissa semi‐
naari kansanedustajille aiheesta nyt, kun Suomi on saanut
paikan YK:n ihmisoikeusneuvostossa ensi vuosiksi. Kuiten‐
kin pelkkä hienojen sanojen tai lupausten tekeminen ei
riitä, vaan asioita pitää todella saada muuttumaan. Kysyim‐
me, miten Klötzer näkee Suomen sanat vastuun kantami‐
sesta ihmisoikeuksien toteutumiseksi, jos Suomi samaan
aikaan kuitenkin jatkaa asekauppaa ja hankkii aseita?

– Sit se on päin helvettiä! Jos olet sitoutunut johonkin
päämäärään, niin siitä seuraa velvoitteita. Ei voi toisella kä‐
dellä ottaa ja toisella antaa takaisin. Puhuimme hiljattain

yläkoululaisten kanssa lasten oikeudesta kouluun, kunnol‐
liseen elämään ja leikkiin, ja yksi oppilaista huomautti,
että ‘sähän sanoit että kaikki lapset eivät käy koulua’, mi‐
hin vastasin että siinäs näet, että nämä lupaukset eivät täy‐
ty. Ja se johtuu usein köyhyydestä.

Valtavasti rahaa laitetaan maailmassa vuosittain asei‐
siin, ja Klötzer tuo esiin, kuinka kyseiset rahat riittäisivät
YK:n kaikkien 17 kestävän kehityksen tavoitteiden saavut‐
tamiseen.

– Poliitikkojen toimettomuus, saamattomuus ja lu‐
pausten unohtaminen pitäisi tuomita. Rehellisesti sanot‐
tuna olen pettynyt nykyiseen hallitukseen. Olin tosi iloi‐
nen, kun nykyinen hallitus asetettiin. Mutta silti sitten,
kun he pääsevät tähän ‘valtahormoniin’ kiinni, niin sitten
asiat unohtuvat. Pitää olla hallituksessa että voi tehdä
muutoksia, mutta jos ei tehdä muutoksia, niin minkä takia
ihmisten pitäisi äänestää heitä uudestaan?

Klötzer painottaa sitä, että toimettomuus nykyisten
haasteiden edessä on vaarallista.

– Se pitää ymmärtää, että jos ihmisen toivo menee,
eikä mitään tapahdu asian korjaamiseksi, niin se johtaa vä‐
kivaltaan. Jos ihmisellä ei ole mitään, niin se on vain otet‐
tava sitten jostain. Ymmärrän myös nuorten epätoivon täs‐
sä ilmastonmuutoksen kysymyksessä. Onneksi kaikki on
mennyt toistaiseksi rauhanomaisesti. Mutta jos ihmiset
kerta toisensa jälkeen pettyvät ja kerta toisensa jälkeen
tehdään lupauksia ja kerta toisensa jälkeen ei tapahdu mi‐
tään – tämä voi johtaa väkivaltaan. Onhan kuitenkin koko
planeetan eloonjääminen kyseessä.

P IEN ISTÄ AS IO ISTA VOIMAA JA JAKSAMISTA
TEKEMISEEN

Rauhantyössä joutuu monesti kohtaamaan inhimillistä
tragediaa, lukemaan kärsimyksestä, tai joutuu katsomaan,
kuinka vastarinnasta huolimatta aseteollisuuden ja milita‐
rismin koneistot jälleen nostavat tuotantoaan. Kysyimme
Klötzeriltä, mistä hän ammentaa voimaa ja jaksamista työ‐
hönsä.

– Minulla on usein ollut oppilaita, jotka kysyvät mi‐
nulta ‘Klötzer miten sä jaksat, taas sä sait turpiin’. Vastaan
heille, että aina tulee eräänlaisia pikkuvoittoja välillä, ja
niiden päälle pitäisi jaksaa rakentaa – näiden pikkujuttu‐
jen päälle. Ja sitten jos tulee isoja voittoja, niin mahtavaa.
Lisäksi ammennan voimaa oppilaista koulussa, kun näen,
että joku innostuu. Kun näen, että syntyy joku seuraus sii‐
tä, mitä olen sanonut. Se antaa voimaa.

– Lisäksi toki kaikki ulkomaiset kontaktit auttavat.
Yksi pietarilainen tuttuni, jonka kanssa olemme tehneet
yhteistyötä ydinvoimaa vastaan, kannusti minua kirjoitta‐
maan venäläiseen ydinvoimaa kannattavaan lehteen, mitä
pidin aluksi ihan kahelina ajatuksena, mutta lopulta kir‐
joitus noteerattiin laajalti ja poiki valtavan määrän keskus‐
telua. Ranskassa muodostimme pitkän ihmisketjun ato‐
miaseita vastaan. Se ei ollut sinänsä voitto, mutta se antoi
voimaa.
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Klötzer näkee, että ydinvoima ja atomipommi linkit‐
tyvät tiiviisti yhteen.

– Sen jälkeen kun USA oli heittänyt atomipommeja
Japanin päälle, silloin presidentti julisti käsitteen atoms for
peace. Tämä on vaarallista, koska hän tällä tavalla puolusti
sellaista, että tällä atomiaseella on myöskin tällainen hyvä
käyttötarkoitus, siviilikäyttötarkoitus. Teknologiana uraa‐
nin rikastaminen, sentrifugoiminen ja aineiden erottami‐
nen on samamolemmissa tarkoituksissa. Tuotannossa syn‐
tyy plutoniumia, jota voidaan käyttää aseisiin. Jos ajatel‐
laan esimerkiksi Rosatomia tai Arevaa, ne ovat sekä ydina‐
se- että ydinvoima-valmistajia.

RAUHANKASVATUS AVAIN KOHT I PAREMPAA
MAAILMAA

Uransa alkuaikoina Klötzer ehti toimia myös Rauhanlii‐
ton varapuheenjohtajana, ja ehdotti tuolloin perustetta‐
vaksi eräänlaista rauhanambassadööriä, joka kiertäisi kou‐
luissa puhumassa rauhan teemoista, mutta aiheeseen ei
löytynyt tuolloin rahoitusta.

– Tämä työ olisi edelleen todella tärkeää. Nuoret ovat
todella oppivaisia. Kasvatuspuolta pitäisi priorisoida mer‐
kittävästi.

Antimilitaristi yritti kysyä Klötzeriltä myös, millaiseksi
hän on kokenut asemansa naisena rauhanliikkeessä ja
kuinka toimintaan saataisiin mukaan lisää naistoimijoita.
Klötzerin resepti on kuitenkin sama niin tytöille kuin po‐
jillekin.

– Pitäisi lähteä liikkeelle lapsista, nuorista ja kasvatuk‐
sesta. Kun puhuin hiljattain nuorille lapsisotilaista, pako‐
laisista ja sodan syistä, niin kyllä tytöt tajusivat, että ‘en mä
nyt halua hakeutua ainakaan sotilaaksi tai armeijaan’ – ja
siitähän se ajatus lähtee eteenpäin. Tämä koskee myös
poikia.
Klötzer kertoo, kuinka oli lastenlasten kanssa ajamassa
Tammisaaren varuskunnan vierestä, kun heidät oli yllättä‐
nyt näky panssarivaunuista ja sotilaista täydessä varustuk‐
sessa.

– Tätä näkyä katsellessamme yksi pojista sanoi, että
‘mä haluan mennä armeijaan’. Mihin toinen pojista sanoi
‘mä en aio mennä armeijaan, mä menen sivariin’. Ensim‐
mäinen kysyi sitten, että ‘mikä se sivari on’? Tähän toinen
vastasi, että ‘en mä aio ampua ihmisiä, mä ajan ambulans‐
sia, tai mä menen vanhainkotiin tai mä hoidan sairaalassa
sairaita’.

Keskustelu oli jatkunut illallispöydässäkin.
– Armeijasta kiinnostunut poika kertoi kuulleensa,

että ‘on olemassa semmoiset liivit että ei voi kuolla’. Sii‐
hen jouduin kertomaan, että kyllä sodassa kuolee ihmisiä
kauheasti. Pojat jatkoivatkeskustelua vielä pitkään, ja myö‐
hemmin ryhmästä tuli lisää poikia, jotka ilmoittivat aiko‐
vansa mennä sivariin. Silloin tuntui siltä, että olisin voinut
hypätä riemusta. Nämä ovat tällaisia voimaa antavia koke‐
muksia. Se pienen pieni siemen itää ja menee eteenpäin.

SOTAPROPAGANDA ALKAA LELU ISTA

Kysyimme Klötzeriltä, mikä hänen mielestään on se tekijä,
mikä saa esimerkiksi tankin näyttämään pienten poikien
mielestä hienolta.

– Olen ehdottomasti sitä mieltä, että osasyy on nyky‐
ajan lelut, kaikki nämä star warsit ja niin edelleen. Sitten
kun luokalla on yksikin, jolla on tällaisia, niin sitten kaikki
muutkin haluavat niitä leluja, ja ne jollain tavalla sokais‐
tuu siitä teknologiasta. Tyttären poika ei ole edes saanut
näitä, hän on saanut ihan tavallisia lentokoneita tai laivoja
tai jotain ihan muuta. Mutta toisen pojan koulussa oli täl‐
laisia leluja ja hän halusi niitä myös.

– Joskus kun olen mennyt sinne lapsenvahdiksi, olen
sanonut, että en halua nähdä mitään näistä, eli he tietävät,
että minä en näistä leluista pidä. Sitten kun olen joskus
saapunut paikalle ja kysynyt, että mitä te leikitte, niin hän
on sanonut ‘et sä haluu tietää’. Hän tietää, että minä en
hyväksy, ja se on jo hyvä asia. Ryhmäpaine kuitenkin vai‐
kuttaa myös taustalla.

– Nykyiset sofistikoidut sotalelut ovat nykyään rajum‐
pia kuin entisajan tinasotilaat. Ja sitten on vielä erilaiset
suoratoistopalvelut täynnä tällaisia elokuvia ja lapset kat‐
sovat niitä, ja he saavat niistä tällaisia käsityksiä, kuten
tämä yksi, että voi olla liivi päällä ja sitten ei satu mitään –
näinhän näissä elokuvissa käy! Sankari kuolee ja sitten
hän nousee kuolleista. Lapsen kuvasta tulee ihan vinoutu‐
nut, ihan väärä.

Klötzer kertoo, että kun pieni lapsi rakentaa legoilla
sota-aluksen tai panssarivaunun, hän tavallaan valmistau‐
tuu myös tekemään sitä ihan tosissaan.

– En sano, että jokainen tulee tekemään sitä, mutta
ihmisen mieli muuttuu jollain tavalla vastaanottavaisem‐
maksi. Lainsäädännöllä pitäisi voida kieltää sellaisia eloku‐
via, jotka selvästi muokkaavat lapsen mieltä, samoin kuin
lapsen leluja. Sen pitäisi lähteä aikuisista, että vanhemmat
ymmärtävät ja koulussa puhutaan – sitten jos lainsäädän‐
nöllä puututaan niin sehän on jo mahtavaa.

RAUHANL I IKKEEN ÄÄNI ON HILJENNETTY

Klötzerin mukaan rauhanliike näkyi hänen aloittaessaan
enemmän niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Suuria ko‐
kouksia ja isoja rauhanmarsseja järjestettiin.

– Kyllä rauhanliike on laimentunut jollain tavalla.
Osittain sen takia, että sotateollisuus ja sotamyönteiset hal‐
litukset ovat huomanneet, että pitäis saada toi ääni hiljen‐
tymään. Ja rahallahan sitä on tehty Suomessa paljon. Esi‐
merkiksi taloustuki, jota Naiset Rauhan Puolesta sai aikai‐
semmin oli suurinpiirtein kymmenkertainen verrattuna
tämän päivän rahoihin. Se tietenkin asettaa rajoituksia
myöskin meidän toiminnalle. Hallitukset ympäri maail‐
maa ovat huomanneet, että jos rahaa ei ole, niin sitten
ääni hiljenee. Ja se koskee kaikkia kansalaisjärjestöjä.
Tämä on asia, mikä pitäisi hoitaa puolustusmäärärahoilla,
joita nyt käytetään hävittäjäkoneisiin.
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Myös näkyvä kaduilla tapahtuva toiminta on Klötze‐
rin mukaan olennaista. Hän arvioi, että älylaitteiden yleis‐
tyminen vaikeuttaa suoraa toimintaa ja suosii vetoomuk‐
sien allekirjoittamista kännyköillä. Klötzer ajattelee, että
rauhanliikkeelle tarvittaisiin oma Greta Thunberg, joka
saisi massat liikkeelle.– Olemme yrittäneet saada sotilas‐
toiminnan mukaan ilmastolaskelmiin. Ehkäpä nuoret sen
kautta havahtuvat asiaan. Pitäisi saada paljon enemmän
sanottua, miten paljon sotateollisuus saastuttaa, ei vain il‐
mastollisesti vaan myös vettä ja maaperää.

MAHORKAT METSÄSSÄ

Monet militarismia maailmassa edistävät ja kannattavat
ovat keski-ikäisiä miehiä. Antimilitaristi tiedusteli, onko
Naiset Rauhan Puolesta -liikkeellä sanoma, jonka he haluai‐
sivat militaristeille lähettää.
– Haluaisin sanoa, että jos teillä on lapsia tai lapsenlapsia,
tai veljen lapsia tai siskon lapsia tai tädin lapsia – niin hä‐
vetkää. Mutta kyllä naisiakin on, jotka ovat militaristeja, va‐
litettavan paljon. Heille lähetämme saman sanoman.
Klötzer kertoo haastattelun lopuksi ettei usko, että välttä‐
mättä koskaan pääsemme koko maailman kattavaan rau‐
haan. Kuitenkin voimme keskittyä muutamiin keskeisiin
tavoitteisiin, joiden kautta voimme lähestyä parempaa

maailmaa.
– Ensimmäinen asia on ydinaseiden kieltäminen. Toiseksi
Agenda 2030 tulee toteuttaa sotilasbudjeteilla. Tämä toisi
paljon enemmän rauhaa, paljon vähemmän pakolaisia,
paljon vähemmän paineita. Ja kolmantena on vielä mo‐
dernien kauko-ohjattujen aseiden kieltäminen. Kauko-
ohjatut aseet tekevät ihmisistä helpommin sotilaita, kun ei
tarvitse katsoa toista ihmistä silmiin.
Hän kertoo isänsä olleen sodassa ja seisseen passissa puun
takana, kun tämä oli nähnyt venäläisen sotilaan passissa
toisen puun takana yksin.
– Isäni kertoi, että olisi ollut helppo ampua. Mutta hän jat‐
koi, että enhän minä voi ampua yksinäistä ihmistä metsäs‐
sä, kun hän ei edes osoita kivääriään minua päin. En tiedä
onko se valhetta vai totta, mutta isäni kertoi heidän poltta‐
neen mahorkat yhdessä, minkä jälkeen he lähtivät kävele‐
mään poispäin toisistaan. Minusta tuntuu, että näitä ta‐
pauksia on ollut paljon enemmän kuin olemme kuulleet.
Kun ihminen kohtaa toisen ihmisen silmikkäin, niin tap‐
paminen on paljon, paljon vaikeampaa tai jopa mahdo‐
tonta. •
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Tulevaisuus on nyt
T E K S T I : K A S P E R KO T I S A A R I K U VA : M E R I B JÖ RN

ANT IM I L I TAR I ST I KYSY I M IKÄ ME I -
TÄ VA IVAA -PODCAST IN VE IKKA
LAHT ISELTA JA PONTUS PUROKU-
RULTA , M IKÄ ASEVELVOLL I SUUTTA
VA IVAA . SAMALLA SELV I S I MUUN
MUASSA , KENEN VALTAA ASE I L LA
PUOLUSTETAAN , SEKÄ MITEN YH-
TE I SKUNNAN INST I TUUT IO ITA
MUUTETAAN .

Aluksi teistä: Mikä motivoi teitä aloittamaan Mikä meitä
vaivaa -podcastin? Miksi sitä kannattaa kuunnella?
VEIKKA: Kuuntelin paljon ruotsalaisia satiirisia yhteiskun‐
nallisia podcasteja ja mietin, että tällainen formaatti voisi
toimia meilläkin. Koin myös, että itselläni on edellytyksiä
tehdä viihteellistä poliittista analyysia. Podcast otettiin hy‐
vin vastaan, meidän maltilliset tavoitteet toteutui nopeas‐
ti.
PONTUS: Podcastin tekeminen korvasi silloisen media‐
formaattini eli bloggaamisen, joka oli jo hiipuva yhteis‐
kunnallisen keskustelun muoto. Podcastista on myös vai‐
keampi irrottaa sanomisia asiayhteydestä ja nostaa tikun‐
nokkaan.
V: Tosin mä olen kaksi kertaa joutunut oikeistolaisen
cancel-kulttuurin uhriksi podcastin kautta. Ensin oli San‐
na Ukkola ja toisen kerran kävin poliisikuulustelussa.
P: Itselleni siirtyminen blogista podcastiin oli sikäli hyvä,
että tappouhkaukset loppuivat. Miksi meitä kannattaa
kuunnella… Monet on sanoneet, että podcast on ollut
mielekäs sekä laajemmalla poliittisella tasolla että oman
elämän kannalta. Että pelastus ei ole missään viisivuotis‐
suunnitelman päässä vaan tässä ja nyt.
V: Välitön pelastus!

Millaista yhteiskuntaa tavoittelette?
V: Erilaisten kontrollien vähentämistä. Kamppaillaan sen
puolesta että saadaan ihmisille ilmaista rahaa ja omaa ai‐
kaa. Sitten ilmastonäkökulmasta meidän nykyiset tavat jär‐
jestää tuotanto on täysin kestämämättömiä.
P: Halutaan lisätä ihmisten kykyä päättää itsestään, ruu‐
mistaan, ajastaan, energiankäytöstään, ajattelustaan, ja ke‐
hittää näitä yhdessä, mutta omalähtöisesti. Konkreettises‐
ti: perustulo, työajan vähentäminen, vapaa liikkuvuus, hii‐
linegatiivinen yhteiskunta muuttamalla yhteiskunta laa‐

jemmin kuin pelkillä teknologisilla fikseillä.

Olette molemmat olleet mukana myös Työstäkieltäytyjälii‐
tossa - mitä työstäkieltäytymiselle kuuluu nyt?
V: Työstäkieltäytyminen ilmiönä on näkymätön ja laaja.
Ihmiset tekevät sitä yksityisesti ja jakavat työpaikkojen mik‐
rokonteksteissa tapoja vältellä työtä ja alentaa työtehoa.
Myös sosiaalituilla lorvailua voi pitää työstäkieltäytymisen
muotoina. Se ei siis aina ole julkilausutun poliittista.
P: Työstäkieltäytyjäliiton idea oli juuri tuo, että työstäkiel‐
täytymistä tapahtuu aivan valtavasti. Useimmat meistä kiel‐
täytyvät joka päivä. Eihän kukaan niin sanotusti tee töitä
täyttä työaikaa. Siitä ei vain ole soveliasta puhua suoraan.
Ihmiset kieltäytyvät töistä myös ottamalla sairaslomia
omista syistä, hankkimalla lapsia tai matkustelemalla hal‐
valla. Voi ajatella myös, että haaveilut tubettamisesta,
influensseriksi ryhtymisestä tai muusta yrittäjyydestä ku‐
vastaa työstäkieltäytymisen halua. TKL:n ideana oli tuoda
tämä julki ja politisoida piilevää työstäkieltäytymistä. Liitto
itse toimi oikein hyvin pienenä iskuryhmänä ja kirjoitus‐
kollektiivina, mutta se hajosi, kun organisointia yritettiin
laajentaa. TKL teki tehtävänsä ja vaikuttaa nyt tekstien ja
meemien kautta.

Asevelvollisuus on pakkotyötä
valtion väkivaltakoneiston

palveluksessa
Mikä asevelvollisuutta vaivaa?
P: Että se on olemassa. Se on pakkotyötä valtion väkivalta‐
koneiston palveluksessa. Se on virallisen opin painamista
ihmisten ruumiisiin ja yhteiskunnan militarisoimista, väki‐
valtaisen ajattelun ja toimintatavan levittämistä armeijan
ulkopuolelta. Tämä voi liittyä siihen, että Suomi on varsin
väkivaltainen maa varsinkin naisille.
V: Ollaan menossa sikäli suohon, että nyt ollaan myös pai‐
nostamassa naisia samaan pakkotyöhön, josta miehet jo
kärsivät.

Mielipide: sivari, totaali, vai vapautus palveluksesta?
V: Olen käynyt sivarin Turun kaupunginteatterissa ja se oli
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hyvä kokemus, opin kaikkea hyödyllistä ja työkaverit oli
oman poliittisen ymmärryksen muotoutumisen kannalta
olennaisia ihmisiä. Olin tosin 27-vuotias, osasin hakea hy‐
vää paikkaa ja tiesin mitä halusin tehdä. Jos nyt olisin sa‐
massa tilanteessa, hommaisin varmaan niin sanotut kah‐
jon paperit. Arvostan että totaalikieltäytyjiä on – uskon
että se voi ennen pitkää johtaa siihen, että koko vapaus‐
rangaistus poistetaan.
P: Sain vapautuksen ja olen siitä iloinen. Sivari tuntui ali‐
palkatulta ja ylipitkältä työjaksolta. Toisaalta moni kaveri
on päässyt opiskelu- tai työalalle sivarin kautta. Totaalista‐
kin on tutuilla hyviä kokemuksia, että tutustui kiinnosta‐
viin ihmisiin. Nykyään on aika helppo välttää koko palve‐
lus ainakin pääkaupunkiseudulla vetoamalla vaikka unet‐
tomuuteen, mielenterveyteen tai vastaavaan.

Miksi arvelette, että Suomen sotilasmenot ovat nousseet
ennätystahtia ja ennätystasolle juuri Sanna Marinin vasem‐
malle kallistuvan hallituksen aikana?
P: Hävittäjähankinnoista päättäminen osui tälle hallituk‐
selle. Tietysti tämä kertoo siitä, että vasemmistossa ei ole
mitään voimakkaampaa halua purkaa asevarustelua. Se on
niin sementoitu poliittisen keskustelun ulkopuolelle, sa‐
moin kuin asevelvollisuus ja armeija yleisesti.
V: Asehankinnat liittyvät ehkä myös Euroopan itärajan ti‐
lanteeseen, siis Venäjän autoritaariseen pullisteluun.

Tämä on osittain vaikea kysymys, koska itselläni ei ole täy‐
sin selkeitä vastauksia siihen, mikä on asehankintojen
vaihtoehto kyseisessä tilanteessa.

hävittäjähankinta on sementoitu
poliittisen keskustelun

ulkopuolelle
Miltä rauhanliike näyttää tällä hetkellä teidän katselukul‐
mastanne?
V: Vähän kuin eläinliike: tuntuu, että liikehdintä on aika
institutionalisoitunutta eikä kovin kuplivaa. Vakiintuneet
toimijat harrastavat omaa vaikuttamistyötään, ja sitten on
yksittäisiä vaikutusvaltaisia kommentoijia, kuten Kirsti Era.
P: Ulospäin ei näytä siltä, että mitään “liikettä” olisi ole‐
massa, jos liike viittaa dynaamiseen ja määrätietoisesti toi‐
mivaan ryhmään ihmisiä. Tärkeää työtä, mutta pidetään
lähinnä yllä omien ryhmien kulmia eikä saada suuresti sa‐
nomaa läpi. Mielikuvien tasolla näen kaksi ongelmaa: rau‐
hanliike yhdistetään edelleen Neuvostoliiton aikaan ja po‐
litiikkaan, ja monille tulee rauhanliikkeestä mieleen änky‐
räideologinen tai abstraktin aatteellinen, vähän hippimäi‐
nen kuva.

Veikka Lahtinen ja Pontus Purokuru
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Poliisi käyttää kyynelkaasua mielenosoittajia vastaan.
Olette puhuneet podcastissanne siitä, että esimerkiksi il‐
mastokriisin ratkaisemisessa tarvitaan painostusvoimaa
suhteessa päättäjiin. Millaisena näette tässä erilaisten väki‐
vallattomien kampanjoiden mahdollisuudet, kuten yhteis‐
työstä kieltäytymisen, blokkaukset, jne?
V: Virallinen politiikka ei selvästi pysty etenemään riittä‐
västi ilmastokysymyksessä, joten esimerkiksi Elokapinan
käyttämät taktiikat ovat mielekäs tapa painostaa. Kadun
blokkaaminen ei kuitenkaan riitä ilmastotoimiin, tarvi‐
taan suurempaa painostusta.
P: Näen että kaikki poliittiset kampanjat, kuten vaikkapa
katujen blokkaukset, toimivat osana laajempia sommitel‐
mia. Voisi hahmotella neljä erilaista kenttää, jotka pitää
ottaa haltuun yhtä aikaa. Yksi on käsitykset, arvostukset,
asenteet ja kulttuurintuotanto. Toinen on suoraviivaisen
poliittiset teot, viestinnästä aina suoraan toimintaan. Ne
ovat siis jotain näkyvää ja suuntautuvat konfliktiin. Kolmas
taso on instituutioiden taso. Muutokset vakiinnutetaan ja
niiden mittakaava kasvaa, kun ne saadaan rakenteelliselle
instituutiotasolle. Neljäs taso on arkipäiväinen, jokapäiväi‐
nen elämä: missä ihmiset viettävät aikansa, mitä ne syö,
mihin ne käyttää energiansa. Jos keskittyy vain yhteen
kenttään, se jää riittämättömäksi: toimijat palavat lop‐
puun, muutokset eivät ole pysyviä, ja niin edelleen.
V: Instituutioiden muuttaminen onnistuu vain, jos on riit‐
tävä painostusvoima. Kentät voi myös järjestää ketjuksi.
Esimerkiksi elämäntavat ja arvostukset voivat muuttua dia‐
lektisessa suhteessa keskenään, ja se voi muotoutoa poliit‐
tiseksi painostukseksi, jonka tavoitteena on muuttaa instu‐
tionaalista tasoa.

Podcastinne tunnetaan terävästä kapitalismikritiikistä.
Onko kapitalismia mahdollista vastustaa puuttumatta sen
tiiviiseen yhteyteen sotateollisen kompleksin kanssa?
Onko sota väistämätön osa kapitalismia ja riivaako se mui‐
takin mahdollisia järjestelmiä?
V: Sotia on ollut myös ennen kapitalismia, joten sikäli sota
ei ole kapitalismin yksinoikeus.
P: Terry Eagleton määritteli kapitalismin järjestelmäksi,
jossa sijoittajien valtaa puolustetaan viime kädessä vaikka
ydinaseilla. Olisi vaikea ajatella kapitalismia ilman väkival‐
takoneistoja, jotka turvaavat voittojen kasvattamista.
V: Sodankäynti on nykyään hajautunut, valtiot sotivat har‐
vemmin keskenään, ja rajat ovat osittain hälventyneet.
P: Etäohjatut droneiskut toisten maiden alueilla ympäri
maailmaa, mikä on niiden suhde sodankäyntiin… Tietysti
kapitalismia ei hallinnoida pelkällä väkivallalla.
V: Suomessa suurinta osaa työvoimasta hallinnoidaan sosi‐
aaliturvalla ja karensseilla, oikeastaan vain työvoiman ul‐
kopuolella olevia ihmisiä hallinnoidaan poliisivoimilla.
Militaarinen väkivalta on enemmän sitä, että sillä varmis‐
tetaan tiettyjen reittien käyttöä ja resurssien saatavuutta.
P: Ja pohjimmiltaan myös yhteiskuntajärjestelmää, jos
vaikka katsotaan poliisien militarisoitumista eri maissa,
myös Suomessa.

Mikä on suhteenne unelmiin ja utopioihin – esimerkiksi
suhteessa voimapolitiikkaan, asevarusteluun tai ilmas‐
toon?
V: Olen suuri voiman ystävä, joten voimapolitiikka ei ole
itselleni vain negatiivinen termi. Itseäni kiinnostaa auto‐
nominen voimapolitiikka, unelmat eivät ole pelkkiä kuk‐
kasia.
P: Itseäni kiinnostaa unelmissa ja utopioissa se, miten ne
vaikuttaa tässä hetkessä. Ei siis se, miten päästäisiin joskus
kaukana tulevaisuudessa kuviteltuun tavoitteeseen, vaan
mitä nuo tavoitteet tarkoittavat juuri nyt. Mitä fantasia tu‐
levaisuudesta tekee nykyhetkelle? Passivoiko se meitä vai
antaako se meille voimia?
V: Omat unelmat liittyy poliittiseen liikkeeseen. Haaveilen
voiman kokemuksesta, jonka yhdessätekeminen tuottaa.
Haaveilen kuplivasta yhteiskunnallisesta tilanteesta.

Veikka Lahtisen ja Pontus Purokurun podcast Mikä meitä vai‐
vaa? on kuunneltavissa Spotifyssa ym. suoratoistopalveluissa. •
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Tyhjien sydänten kartta
ANNA POL ITKOVSKAJAN TOINEN
TSHETSHEN IAN SOTA ON YKS I H IRVE IM -
M ISTÄ K IRJO ISTA , M INKÄ OLEN KOS -
KAAN LUKENUT. S I LT I SE ON ÄÄR IMMÄ I -
SEN TÄRKEÄ , VARS INK IN JOS HALUAA
T IETÄÄ TOTUUDEN TUOSTA ÄÄR IMMÄ I -
SEN KYYN ISESTÄ SODASTA E I -N I INKÄÄN-
KAUKA ISESSA TSHETSHEN IASSA , JOKA
ON LOPULTA SUUR INP I I RTE IN YHTÄ KAU-
KANA HELS ING ISTÄ KU IN ETELÄ -RANS -
KAN MARSE I L LE .

Kädessäni oleva Toisen Tshetshenian sodan suomenkieli‐
nen laitos on painettu vuonna 2003, vielä autuaan tietä‐
mättömänä tulevasta. Vielä kuluisi kolme vuotta ennen
kuin yksi nyky-Venäjän tunnetuimmista journalisteista,
Anna Politkovskaja (1958 – 2006) ammuttaisiin kotitalon‐
sa hissiin. Kyseisen laitoksen esipuheessa on Politkovska‐
jan puhelimitse 2003 antamat terveiset suomalaisille luki‐
joille hänen tuolloin hiljattaisen Helsingin vierailunsa jäl‐

keen, joissa hän kiittää suomalaisia pidättäytymisestä Ts‐
hetshenian itsenäisyystaistelun ihannoinnista, johon muu‐
alla läntisessä maailmassa on saattanut törmätä.

Kirjasta ja sitä myöten tästä arviosta täytyy antaa vaka‐
va sisältövaroitus, sillä kirja sisältää suhteellisen yksityis‐
kohtaisia kuvauksia sotarikoksista, kidutuksesta ja suun‐
nattomasta inhimillisestä kärsimyksestä. Olikin välttämä‐
töntä ainakin tämän arvion kirjoittajalle tauottaa teoksen
lukemista, sen käydessä paikoitellen liian painavaksi ker‐
ralla nielaistavaksi.

SOTAR IKOSTEN PE ITTELY

Politkovskaja kertoo teoksessa muun muassa tapauksesta,
jossa Groznyistä lähtenyt helikopteri pudotettiin ohjuksel‐
la. Kopterin kyydissä oli venäläisiä upseereita, joista Anato‐
li Pozdnjakov oli matkalla raportoimaan presidentti Puti‐
nille Tshetshenian sodissa todetuista sotarikoksista. Näin
ollen upseerien ohella iskussa tuhoutuu niin sanotun ter‐
rorisminvastaisen vyöhykkeen alueella tapahtuneiden so‐
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tarikosten aineisto. Virallisen selityksen mukaan ohjuksen
ampui tshetsheenisissi Minutka-aukiolta. Kuitenkin sattu‐
man oikusta Politkovskaja on henkilökohtaisesti ollut juu‐
ri sillä hetkellä Minutka-aukiolla pysäytettynä tarkastuspis‐
teiden välillä, ja toteaa omin silmin, ettei kukaan olisi voi‐
nut ampua ohjusta niin tarkoin vartioidulta alueelta. Tut‐
kintakomissio toimi presidentin alaisuudessa.

Kirjassa on dokumentoitu hengästyttävä määrä sota‐
rikoksia, joihin syyllistyvät enemmän tai vähemmän kaikki
taistelijaryhmät. Surkeaan välikäteen sodan keskellä jäävät
viattomat siviilit. Heistä tehtiin taloudellisia lypsylehmiä,
joilta erityisesti Venäjän armeijan sotilaat kiristivät lahjuk‐
sia. Siviilejä siepattiin jatkuvasti, ja heistä piti maksaa no‐
peasti, jos heidät halusi hengissä takaisin. Tähän päivään
mennessä ei kaikkien kohtaloa ole selvitetty.

Myöskään venäläiset sotilaat eivät olleet turvassa mie‐
livallalta ja väkivallalta. Kirjassa kerrotaan nuoresta venä‐
läisestä sotilaasta, joka ei ilmiantanut toista sotilasta tarvik‐
keiden varastamisesta. Tähän kohdistettiin väkivaltaa, ja
lopulta hän kaatui komennuksella, johon hänet saattoi
hänen komentajansa. Vastaavia tapauksia kuvataan kirjas‐
sa useita. Kaatuneita tuotiin takaisin hitsatuissa arkuissa,
ja kuolinsyytutkimuksia vääristeltiin ja vielä pahempaa.
Kuvataanpa kirjassa myös sotilaiden omaisten surua, kun
kunnialliseksi ajateltu komennus pahimmassa tapaukses‐
sa päättyi omien käsiin. Eräs Politkovskajan haastattelema
omainen kertoo saaneensa lopulta eri ihmisen kuin oli
alunperin tunnistanut, mutta ei jaksa enää valittaa: “Luu‐
lin että kaikki tehdään sotilaallisesti, kauniisti. Sotilaspiiri
lähettää orkesterin, komppanian kunniavartioon, ampu‐
vat hänelle kunnialaukaukset tuoreen haudan yli... Mi‐
tään ei ollut.”

Tshetshenian öljy sijaitsee
verrattain lähellä maan pintaa,
mikä tekee sen hyödyntämisestä

mahdollista suhteellisen
edullisesti ja suhteellisen

alkeellisin keinoin

ÖLJYKUOPP IEN KUPPAUS SEKASORRON
TURV IN

Tshetshenian alueella on luonnollisesti öljyä. Reservien
kokoa ei tätä kirjoittaessa ollut mahdollista tarkasti arvioi‐
da, mutta historiallisesti alue on AFP:n mukaan vastannut
jopa 20 prosenttia Venäjän öljynviennistä. Sodan kaaok‐
sessa öljylähteiden omistussuhteet muuttuivat epäselviksi.

Niiden omistajuus myös jatkuvasti vaihtui kilpailevien ryh‐
mittymien vallatessa niitä. Tshetshenian öljy sijaitsee ver‐
rattain lähellä maan pintaa, mikä tekee sen hyödyntämi‐
sestä mahdollista suhteellisen edullisesti ja suhteellisen al‐
keellisin keinoin. Alueella harjoitettiin ainakin kirjan kir‐
joittamisen aikaan epävirallista öljyntuotantoa, jossa Ts‐
hetshenian läpi kulkevaan keskusöljyputkeen on tehty rei‐
kiä, joista öljyä valuu maahan kaivettuihin kuoppiin. Kuo‐
pissa öljy saostuu jonkin aikaa, kunnes öljyauto tulee ime‐
mään sen pois. Näitä kuoppien täyttämiä kenttiä kutsu‐
taan “ihmeiden kentiksi”. Kuitenkin keskeiset taistelut
käytiin itse öljylähteiden hallinnasta. Politkovskajan mu‐
kaan sekä tshetsheenimiliisi että Venäjän federaalit suoje‐
livat tuotantoa hallussaan pitävien intressejä.

Tähän kytkeytyykin yksi keskeinen sodan tragedia,
joka kirjasta on luettavissa, ja joka pätee todennäköisesti
useisiin muihinkin luonnonvaroista käytäviin konfliktei‐
hin: ne jotka hyötyvät kaaoksesta, hyötyvät sodan jatkumi‐
sesta, ja nämä tahot voivat aivan hyvin näennäisesti taistel‐
la toisiaan vastaan.

LÄNS IMAAT KÄÄNTÄVÄT KATSEENSA POIS

Yksi Suomen ja niin kutsuttujen länsimaiden näkökulmas‐
ta kiusallinen kirjassa kuvattu episodi on YK:n silloisen
pääsihteeri Kofi Annanin vierailu Moskovassa. Vuonna
2001 Human Rights Watch julkaisi selonteon yhdestä lu‐
kemattomista Tshetsheniasta löydetyistä siviilien joukko‐
haudoista. Raportin julkaisu ajoitettiin tarkoituksella Kofi
Annanin vierailun ajankohtaan. Vierailun aikana ei kui‐
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tenkaan mainittu Tshetshenian tilannetta lainkaan. Anna‐
nin alaisuudessa työskennelleet diplomaatit kertoivat tuol‐
loin Novaja Gazetalle nimettömästi, kuinka nähtiin, että
YK:n turvallisuusjoukkoja olisi mahdotonta lähettää alu‐
eelle Venäjän veto-oikeuden vuoksi. Toiseksi Annan tarvit‐
si muun muassa Venäjän ääntä vaaleissa säilyttääkseen
paikkansa pääsihteerinä (missä tehtävässä hänellä epäile‐
mättä oli muita sellaisia tavoitteita, joihin hän myös pystyi
vaikuttamaan).

Politkovskaja raportoi muun muassa Duba-Jurtin ky‐
lästä, johon kohdistuva kuukausia kestänyt pommitus al‐
koi uudenvuoden aattona 31.12.1999 – toisin sanoen juuri
silloin, kun muu maailma kaikkialla juhli uuden vuositu‐
hannen alkamista. Iskuja ennen Boris Jeltsin oli vastikään
nostanut Venäjän pääministeriksi Vladimir Putinin, jonka
kannatus venäläisten keskuudessa kasvoi merkittävästi sitä
mukaan, kun hän kovensi otteitaan Tshetsheniaa koh‐
taan. Täsmälleen tuona kyseisenä uudenvuoden aattona
Jeltsin astui sivuun ja Putinista tuli Venäjän virkaatekevä
presidentti. On mahdotonta kuvitella, miltä siviileistä tun‐
tuu muun maailman juhlinta sellaisella hetkellä.

Sodan jatkumisesta hyötyvät tahot
voivat aivan hyvin näennäisesti

taistella toisiaan vastaan

UNOHDETUT S IV I I L I T

Terroristien jahtaamisen savuverhon takana Tshetsheni‐
aan jääneisiin siviileihin kohdistui jatkuvia “puhdistuksia”,
joissa ulkonaliikkumiskiellon aikana federaation sotilaat
hakivat ihmisiä kodeistaan keskitysleirejä muistuttaviin
olosuhteisiin, ja vaativat omaisilta rahaa saadakseen nämä
takaisin. Epätoivotut arvostelijat olivat suoraan mennyttä.
Myös erilaiset roistojoukot saattoivat toimia ulkonaliikku‐
miskieltojen aikana öisin. Kansalle vakuutetaan Politkovs‐
kajan mukaan, että puhdistukset sisältävät vain “henkilöl‐
lisyystodistusten tarkastusta”. Eräs kylänvanhin kysyy: “Ha‐
luan tietää kenen kanssa meidän on sovittava säilyttääk‐
semme henkemme? Sissien kanssa? Federaalien?”

TYHJ IEN SYDÄNTEN KARTTA

Politkovskajan vieraillessa Gorznyissä vuonna 2001 suurin
osa siviileistä, jotka vain pääsivät pois, olivat jo lähteneet
kaupungista. Vaikeimmillekin alueille jäi kuitenkin van‐
huksia, joilla ei ollut mahdollisuutta tai halua lähteä pois.
Yksi tällaisista vanhuksista oli jo sokea muori, jota Polit‐
kovskaja auttoi ja tavoitti tämän pojan myöhemmin. Poika
lähetti äidilleen rahaa, jonka Politkovskaja sai toimitettua
yhä sotatoimialueella asuvalle vanhukselle. Hän odotti val‐
tavan kovasti yhteydenottoa pojaltaan, joka viimein saapui

Politkovskajan tuomana. Koskettavassa hetkessä saatta‐
massa oleva sotilas alkaa itkeä kuullessaan vanhuksen koh‐
talosta, ja saa myöhemmin ilmiantajan vuoksi potkut sallit‐
tuaan pysähdyksen vanhuksen talolle. Lopulta vanhus saa‐
daan kaikkia todennäköisyyksiä vastaan autettua ulos
Groznyistä poikansa luo Venäjälle.

Tässä yhteydessä Politkovskaja kertoo, kuinka kym‐
menet Groznyiin hylätyt vanhukset tarraavat häneen
“kuin oljenkorteen” ja sanelevat hänelle sukulaistensa pu‐
helinnumeroita toivoen, että suku vihdoin kiirehtii ja ha‐
kee heidät pois sodan keskeltä. Toiveet toteutuvat har‐
voin. Jokaiselta Tshetshenian-matkaltaan palattuaan Polit‐
kovskaja kertoo lähettävänsä useita sähkösanomia, joissa
kertoo sukulaisille vanhuksen olevan elossa ja Groznyissä
ja pyytää näitä ottamaan pikaisesti yhteyttä. “Tämän seu‐
rauksena minulla on nyt oma Venäjän karttani, tyhjien sy‐
dänten kartta”.

JÄLK ISANAT

Tätä tekstiä kirjoittaessa tuntuu, että olen pyrkinyt käyttä‐
mään mahdollisimman mietoja sanoja, sekä pyrkinyt mah‐
dollisimman vähän kertomaan kuvottavimmista raakuuk‐
sista, joista kirjassa kerrotaan. Teos on paljon pahempi
kuin moni väkivaltainen televisiosarja, mutta kaikista pa‐
hinta siinä on, ettei se ole fiktiota vaan raportti tositapah‐
tumista. Kaikesta asioiden pehmentämisestä huolimatta
totuutta ei saa näyttämään kauniilta, jos se ei sitä ole.

Kovasti Tshetshenian sotaretkiä ja Putinin hallintoa
arvostellut entinen KGB:n eversti ja FSB:n everstiluutnant‐
ti Aleksandr Litvinenko pakeni Britanniaan keväällä 2000.
Muuanmarraskuuna 2006 Litvinenko sairastui vakavasti ja
menehtyi lopulta polonium-myrkytykseen Lontoossa. Joi‐
denkin lähteiden mukaan hän oli hankkimassa tietoja
Anna Politkovskajan murhasta.

Anna Politkovskajan murhasta tuli lokakuussa 2021 kuluneeksi
15 vuotta. •
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AFGAN ISTAN ON VUOS IKYMMENIÄ ON
OLLUT GLOBAAL IEN JA ALUEELL I STEN
VALTOJEN TA ISTELUKENTTÄNÄ . VUOS IEN
KULUESSA N I IN NEUVOSTOL I I TTO/VENÄ-
JÄ , USA , I RAN , PAK I STAN , INT IA , SAUD I -
ARAB IA JA MU IDEN LÄNS IMA IDEN JOU-
KOSSA LOPULTA MYÖS SUOMI OVAT
ASE I STANEET JA RAHOITTANEET MAAN
ER I ASEELL I S IA OSAPUOL IA . TULOKSET
OVAT OLLEET TÄYS IN KATASTROFAAL I S IA
A INAK IN AFGAN ISTAN I LA I STEN KANNAL-
TA . LÄHES 20 VUOTTA JATKUNUT SOT I -
LAALL INEN “KR I I S INHALL INTA” ON
OSOITTAUTUNUT KR I I S IÄ L I ETSOVAKS I .

Julkinen salaisuus on se että Suomen osallistuminen Afga‐
nistanin konfliktiin kumpusi ennen kaikkea Suomen omis‐
ta ulkopoliittisista pyrinnöistä, ennen kaikkea halusta ra‐
kentaa läheisempiä turvallisuuspoliittisia suhteita NATO-
maihin. Raskaimman hinnan tästä ovat lopulta maksaneet
afganistanilaiset.

7. lokakuuta 2001 USA aloitti Afganistanin pommituk‐
set ja käynnisti sotaretken, josta lopulta tuli pidempi kuin
Vietnamin sodasta. Sodan kuolonuhrien määrästä ei ole
varmaa tietoa, mutta se on varmasti sadoissatuhansissa.
Kaksikymmentä vuotta jatkunut konflikti on merkinnyt
myös yhtä lailla vakavia vammautumisia, vaikeita psyykkisiä
traumoja, tuhottuja koteja ja miljoonia pakenemaan joutu‐
neita ihmisiä.

Afganistanin sota on länsimaille katastrofaalinen epä‐
onnistuminen, jonka taloudellinenkin hinta on ollut mas‐
siivinen, joidenkin arvioiden mukaan yli 2000 miljardia
dollaria. Tällä summalla olisi todennäköisesti ratkaistu
koko joukko todellisia globaaleja ongelmia, mutta länsi‐
maiden, ennen kaikkea tietysti USA:n, poliittinen johto
katsoi paremmaksi upottaa rahat länsimaiden sotilaallisen
ylivallan todistamiseen, epäonnistuen tässäkin.

Afganistanin sotilaallisen konfliktin pitkittymistä ja lo‐
pulta Talebanin voittoa on selittety erilaisilla eksotisoivilla

kertomuksilla Afganistanin kulttuurista ja erityispiirteistä.
Keskeisimmät selitykset pitkittyneelle konfliktille ja lopulta
länsimaiden pystyttämän hallinnon romahdukselle Afga‐
nistanissa ovat kuitenkin löydettävissä länsimaiden omasta
toiminnasta ja tehdyistä poliittisista valinnoista.

Heti Talebanin vastaisen kampanjan alusta lähtien
USA liittoutui paikallisten afganistanilaisten johtajien kans‐
sa, jotka lupasivat mobilisoida aseellisia joukkoja taistele‐
maan USA:n rinnalla ja puolesta. Monet näistä aseellisista
johtohahmoista olivat islamistisen taustan omaavia sotaher‐
roja, jotka olivat syyllistyneet raskaisiin sotarikoksiin 90-lu‐
vulla raivonneessa sisällisodassa. Osa USA:n uusista liittolai‐
sista oli tehnyt aiemmin yhteistyötä Talebanin tai jopa Al-
Qaidan kanssa, ja monilla oli tiiviit yhteydet Afganistanin
oopiumibisnekseen, jonka Taleban oli kieltänyt.

USA:n pommikoneiden ja erikoisjoukkojen tuella
nämä CIA:n aseistamat ja rahoittamat puolisotilaalliset jou‐
kot voittivat nopeassa tahdissa demoralisoituneet Taleban-
joukot, jotka koostuivat suurelta osin pakkovärvätyistä nuo‐
rista. Länsimaissa tätä juhlittiin ihmisoikeuksien voittona,
ja monet afganistanilaisetkin toivoivat maan saavan uuden
mahdollisuuden rauhaan ja demokratiaan.

Harvaa ainakaan länsimaissa kiinnosti Talebanin tap‐
pion jälkeinen synkeä todellisuus. USA:n tukemat sotaher‐
rat surmasivat Pohjois-Afganistanissa tuhansittain sotavan‐
keja ja terrorisoivat paikallisia pataanitaustaisia siviilejä pa‐
kottaen sadattuhannet pakenemaan kodeistaan.

Huumekaupalla ja korruptiolla
rikastuneet kenraalit asustivat
vieri vieressä erilaisten
länsimaisten organisaatioiden
kanssa

Afgan istan in 20 vuoden sotaretk i
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1920-luvulla rakennettu Darulamanin ränsistynyt palatsi
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Bonnissa 2001 pidetyssä kokouksessa synnytettiin Af‐
ganistanille uusi hallitus, jonka johtoon nousi Hamid
Karzai, joka oli suurelle yleisölle melko tuntematon, mutta
CIA:n pitkäaikainen yhteistyökumppani jo 1980-luvulta
lähtien. Hallitukseen enemmistön muodostivat kuitenkin
aseellisten ryhmien nimeämät ministerit. Paikallistasolla
taas puolisotilaalliset ryhmät asettivat muitta mutkitta omat
miehensä eri hallintovirkoihin poliisipäälliköstä opetustoi‐
meen johtajaan, huolimatta siitä, että monet nimitetyistä
olivat tunnettuja sotarikollisia ja osa täysin lukutaidotto‐
mia.

Virallisen ihmisoikeus- ja demokratiaretoriikan takana
uutta Afganistania hallitsikin valtaan nousseiden puolisoti‐
laallisten ryhmittymien mielivalta. Korruptio, nepotismi ja
huumekauppa nousivat nopeasti massiiviselle tasolle. Mo‐
net puolisotilaalliset komentajat rikastuivat ennennäke‐
mättömällä tavalla ja Kabulin Wazir Akbar Khaniin nousi
uusi muurilla ympäröityjen luksushuviloiden kaupungino‐

sa, kun aiempi köyhä asujaimisto oli väkivalloin häädetty
alueelta. Aseistettujen vartijoiden ja yksityisten turvafirmo‐
jen tiesulkujen vartioimalla alueella huumekaupalla ja kor‐
ruptiolla rikastuneet kenraalit asustivat vieri vieressä erilais‐
ten länsimaisten organisaatioiden kanssa.

Länsimaiden suosimat teknokraatit eivät välttämättä
olleet korruption suhteen entisiä sissikomentajia parem‐
pia. Monet 1970- ja 80-luvuilla maasta paennneet afganista‐
nilaiset, jotka olivat päässeet länsimaihin ja tehneet uraa,
palasivat nyt korkeisiin virkoihin. Lähes kaikki näistä suju‐
vaa englantia ja YK-jargonia puhuvista pukumiehistä piti
kuitenkin kaksoiskansalaisuutensa, perheensä ja varsinai‐
sen kotinsa länsimaissa, Beirutissa tai Dubaissa.

Korruption ja huumekaupan ohella sodasta tuli no‐
peasti keskeinen rikastumisen muoto monille Afganistanin
uusille voimahahmoille. Länsimaiden armeijoiden miljar‐
dien dollarien Afganistan-vuosibudjetista osansa saivat mo‐
net paikalliset komentajat jotka muodostivat länsimaisia
joukkoja tukevia puolisotilaallisia ryhmiä tai hoitivat näi‐
den huoltoa. Riskialttiiiden huoltokuljetusten helpottami‐
seksi nämä komentajat puolestaan maksoivat osan tuotos‐
taan suojelurahoina paikallisille talebaneille.

Periaatteessa länsimaiden tarkoituksena oli pitkällä
tähtäimellä siirtää valta vaaleilla valituille siviileille. Käytän‐
nössä länsimaat olivat valmiit katsomaan sormien läpi lähes
mitä tahansa paikallisten yhteistyökumppaniensa toimia
usein vedoten maan tapaan ja takapajuisuuteen. Niinpä
säännöllisin väliajoin pidetyistä vaaleista muodostui kerta
kerralta merkityksettömämpi näytös, jossa valtaa pitävät
ryhmittyvät kisasivat pikemminkin vaalivilpin laajuudesta
kuin kansalaisten kannatuksesta.

Leimallisimmaksi Afganistanin eliitin toiminnassa
muodostui lopulta lähes täydellinen rankaisemattomuus.
Monien keskeisten toimijoiden syyllisyys massiiviseen kor‐
ruptioon, huumekauppaan, raiskauksiin ja murhiin oli jul‐
kista tietoa, mutta julki tulleet tapaukset eivät johtaneet
muuhun kuin mahdollisesti syyllisen väliaikaiseen siirtymi‐
seen sivummalle.

Neljä kuukautta Talebanin
valtaannousun jälkeen Afganistan

on keskellä massiivista
taloudellista ja inhimillistä

katastrofia

Kun USA päätti lopulta vetäytyä Afganistanista, päätös
tehtiin juuri afganistanilaisia kuulematta. Talebanin ja
USA:n välinen helmikuussa 2020 tehty vetäytymissopimus
jätti Afganistanin hallituksen neuvottelujen ulkopuolelle.
Vaikka virallisen selityksen mukaan sopimusta olisi pitänyt

Afgan istan in 20 vuoden sotaretk i
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seurata afganistanilaisten välinen rauhanneuvottelu, taiste‐
lujen kiihtyminen Afganistanissa ei saanut USA:ta hidasta‐
maan, vaan pikemminkin nopeuttamaan vetäytymistä.

Kun Afganistanin hallinto lopulta elokuussa romahti,
kyse ei ollut niinkään Talebanin vahvuudesta. Hallitus vain
oli menettänyt aikaa sitten niin kansalaisten luottamuksen
kuin sisäisen toimintakykynsä, jos niitä oli koskaan ollut‐
kaan.

Neljä kuukautta Talebanin valtaannousun jälkeen Af‐
ganistan on keskellä massiivista taloudellista ja inhimillistä
katastrofia. Yli puolet kansasta näkee nälkää. Maata koette‐
lee vaikea kuivuuskausi ja ilmastonmuutoksen seurauksena
maanviljelyn mahdollisuudet ovat heikentyneet. Länsimai‐
den avun katkettua talous on romahtanut ja pankit käytän‐
nössä konkurssissa. Avustusjärjestöt yrittävät estää pahim‐
man ja pelastaa ihmishenkiä. Talebanin kyky rakentaa maa‐
han toimiva hallinto on osoittautunut varsin vajavaiseksi ja
järjestö pystyy hädin tuskin maksamaan omille taistelijoil‐
leen. Katastrofin keskellä monet talebanit näyttävät keskit‐
tyvän ultrakonservatiivisten määräysten toimeenpanoon tai
poliittisten vastustajien jahtaamiseen. Vanhan hallinnon
romahdus ei ole myöskään lopettanut sotaa. Ultraislamisti‐
sen ISIS:in pommit ovat vaatineet viime kuukausina satoja
kuolonuhreja, ja toisaalta pääosin tadzikkiväestöä edusta‐
van maltillisemman islamistisen NRF:n sissit ovat antaneet
merkkejä itsestään eri puolilla Pohjois-Afganistania. Shii‐
alaisen hazaravähemmistön keskuudessa aseellisen vasta‐
rinnan aktivoitumisesta on myös merkkejä.

Naiset ovat epäilemättä Talebanin valtaannousun suu‐

rimpia häviäjiä. Edellisen hallituksen aikanakin naisten ase‐
ma Afganistanissa oli heikko, mutta Taleban on suurelta
osin vienyt naisten mahdollisuudet opiskeluun ja omaan
toimeentuloon. Naisten protestit ja vastarinta ovat jatku‐
neet eri muodoissaan elokuusta lähtien erilaisista tukah‐
duttamistoimista huolimatta. Naisaktivisteja on surmattu ja
monet piileskelevät tai ovat paenneet, mutta monilla työnsä
menettäneillä naisilla ei ole enää juuri hävittävää.

Toisaalta taloudellisen katastrofin oloissa Talebanin
on turvauduttava joidenkin väestönosien häikäilemättö‐
mään sortoon voidakseen palkita jotenkin omia ydinkan‐
nattajiaan. Tässä valossa naispuolisten työntekijöiden erot‐
taminen on nähtävä Talebanin toimena työpaikkojen jär‐
jestämiseksi omille tukijoilleen. Eri puolilla maata toteute‐
tut tuhansien hazaravähemmistöön kuuluvien maanviljeli‐
jöiden häädöt palvelevat samaa tarkoitusta.

Tie rauhaan ja jälleenrakennukseen Afganistanissa
näyttää nyt vielä vaikeammalta kuin ennen. Sen voivat ra‐
kentaa lopulta vain afganistanilaiset itse. Uusi sotilaallinen
interventio on viimeinen asia, jota maa nyt kaipaa. Varmaa
on sekin, että Afganistanin rauhaa ei edistä minkään aseel‐
liseen voimaan nojaavan osapuolen legitimointi, oli se sit‐
ten Taleban tai sitä vastustavat ryhmät. Kansainvälistä tun‐
nustusta näille tahoille tulee antaa vain siinä suhteessa,
kuin ne voivat jatkossa sitoutua ihmisoikeuksiin ja siirty‐
mään kohti demokratiaa ja rauhaa.

Aseettomien nais- ja ihmisoikeusaktivistien tuke‐
minen, humanitaarinen apu afganistanilaisten siviilien pe‐
lastamiseksi sekä pakolaisten vastaanottaminen ja avustami‐
nen ovat toimia, joihin niin virallisen Suomen kuin jokai‐
sen meistä olisi syytä sitoutua. •

Afgan istan in 20 vuoden sotaretk i
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ARMEIJOIDEN PÄÄSTÖJÄ EI
RAJOITETA EDELLEENKÄÄN

T E K S T I : E S A NOR E S V UO KU VA : CODE P I N K

224 järjestöä vetosi hallituksia ottamaan armeijoiden pääs‐
töt mukaan päästörajoitustavoitteisiin marraskuun Glas‐
gow’n ilmastokokouksessa. The Conflict and Environ‐
ment Observatory (CEOBS) -järjestön vetoomuksessa oli‐
vat mukana mm. Amnesty International, Greenpeace, Hu‐
man Rights Watch sekä lukuisat rauhanjärjestöt ml. Aseis‐
takieltäytyjäliitto.¹

Vetoomuksessa vaadittiin ilmastokokousta asetta‐
maan armeijoille Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti
lämpenemisen 1,5 asteeseen rajaavat päästövähennysta‐
voitteet sekä sitoutumaan armeijoiden päästöjen läpinäky‐
viin ja vertailukelpoisiin raportointimekanismeihin.

I SOJA AUKKOJA PÄÄSTÖJEN
RAPORTOINNISSA

Scientists for Global Responsibility (SGR) -järjestön ar‐
vion² mukaan maailman armeijat tuottavat noin kuusi
prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Silti Pa‐
riisin sopimus jätti armeijoiden päästöjen raportoinnin va‐
paaehtoiseksi. Hallinnot tyypillisesti ilmoittavat armeijoi‐
den päästöt erittäin puutteellisesti tai jättävät ne koko‐
naan raportoimatta. Tästä johtuen tarkkaa tietoa armei‐

joiden päästöistä ei pystytä laskemaan.
Päästöraportointia koskevien IPCC:n ohjeiden³ mu‐

kaan valtiot voivat ilmoittaa armeijoiden polttoaineen käy‐
töstä kategoriassa 1 A 5 (muualla määrittelemättömät
päästöt). Kategoriaan sisältyy sekä muualla ilmoittamatto‐
mat polttoaineen käytön siviilipäästöt että armeijoiden
ajoneuvojen ja kiinteistöjen polttoaineen kulutuksesta
syntyvät päästöt. Moninkeskisten sotilasoperaatioiden
päästöt on jätetty valtiokohtaisen päästöraportoinnin ul‐
kopuolelle.

SGR:n⁴ ja CEOBS:n⁵ tekemissä Iso-Britanniaa ja EU:n
jäsenvaltioita koskevissa raporteissa arvioitiin, että armei‐
joiden hankintojen ja toimitusketjujen päästöt ovat suu‐
remmat kuin niiden suorat päästöt. Nykyinen raportointi‐
luokittelu ei huomioi näitä elinkaarivaikutuksia. Myös
suorien päästöjen arvioitiin olevan huomattavasti valtioi‐
den ilmoittamia suuremmat. Iso-Britannian armeijan vuo‐
den 2018 hiilijalanjäljen arvioitiin olevan 11 miljoonaa
hiilidioksidiekvivalenttitonnia (Mt CO2e) sen ilmoittaessa
YK:lle vain 1,63 Mt CO2e. Vastaavasti EU:n 27 jäsenmaan
armeijoiden kokonaispäästöiksi arvioitiin 24,8 Mt CO2e
niiden raportoidessa YK:lle vain 4,57 Mt CO2e. Arviot ei‐
vät sisällä sotimisen päästöjä. Vertailukohtana voi pitää
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Suomen kasvihuonekaasupäästöjä, jotka olivat tilastokes‐
kuksen arvion mukaan vuonna 2020 48,3 Mt CO2e.

CEOBS avasi ilmastokokouksen aikana The Military
Emissions Gap -nettisivun⁶, johon se on koonnut yhteen
valtioiden päästöinventaariossa ilmoittaman datan armei‐
joiden kasvihuonekaasupäästöistä. Sivusto arvioi ilmoite‐
tun tiedon läpinäkyvyyttä sekä luotettavuutta kun myös
elinkaarivaikutukset huomioidaan. Sivuston 74:stä vertai‐
lun kohteena olevasta valtiosta ainoastaan Saksa, Norja,
Unkari, Luxemburg ja Kypros raportoivat YK:lle armeijoi‐
densa päästöt kohtalaisella tavalla. 23 vertailluista valtiois‐
ta ei raportoinut mitään päästöjä kategoriassa 1 A 5. Pääs‐
töilmoitusten luotettavuuden osalta CEOBS arvioi jokaiki‐
sen valtion erittäin merkittävästä aliraportoinnista tai se ei
kyennyt antamaan arviota ollenkaan.

Suomi raportoi vuonna 2019 1 A 5 -kategorian alla
1,128 miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin päästöt⁷.
Annetuissa tiedoissa ei kuitenkaan ole yksilöity mistä pääs‐
tömäärä muodostuu. Puolustushallinnon ympäristörapor‐
tissa⁸ vastaava luku on vain 0,251 Mt CO2e. Suomen ympä‐
ristökeskuksen vuonna 2019 tekemän hiilijalanjälkiar‐
vion⁹ perusteella puolustushallinto olisi tuottanut 0,77 Mt
CO2e kasvihuonekaasupäästöjä vuonna 2015.

KATSE KOHT I SEURAAVAA KOKOUSTA

Glasgow’n ilmastokokous lykkäsi toimia, joita tarvittaisiin
kiireellisesti Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennys‐
tavoitteessa pysymiseksi ja ilmastonmuutoksen katastro‐
faalisten vaikutusten estämiseksi. Ilmastorahoitus kehitty‐
ville maille jäi kauas tavoitetasosta ja hiilenpolton alasajon
kirjaus jäi heikoksi. Myös armeijoiden päästöihin puuttu‐
minen loisti poissaolollaan lopputuloksista. Toiveikkuutta
pitää yllä Glasgow’ssa hyväksytty Pariisin sopimuksen toi‐
meenpanoa konkretisoivan säännöstön hyväksyminen
sekä se, että 1,5 asteen tavoitetta tarkastellaan jatkossa
vuosittain.

On merkkejä joidenkin valtioiden mahdollisesta si‐
toutumisesta armeijoiden päästöjen vähentämiseen. Bri‐
tanniassa on käyty debattia puolustushallinnon osallistu‐
misesta maan vuoden 2050 nettonollapäästötavoitteeseen.
NATO sopi kesäkuun huippukokouksessaan aloittavansa
selvitystyön nettonollapäästöjen saavuttamiseksi vuoteen
2050 mennessä. Myös Yhdysvaltojen puolustusministeriö
kertoi marraskuussa valmistelevansa vastaavaa nollapääs‐
tösuunnitelmaa. CEOBS:sta tiedetään kertoa, että ko‐
kouksessa käytiin jo nyt joitakin keskusteluja armeijoiden
päästötavoitteiden saamiseksi mukaan viralliseen käsitte‐
lyyn.¹⁰

Monissa ilmastokokouksen ympärillä järjestetyissä
oheistapahtumissa käsiteltiin armeijoiden päästöjä. World
Beyond War -järjestö organisoi melko vastaavan sisältöisen
vetoomuksen kokoukselle, jonka allekirjoitti lähes 30 000
ihmistä. Aihe näkyi myös mielenosoittajien vaatimuksissa.
Ennen kaikkea muutoksesta kertoo se, että valtavirtame‐
diat kuten The Guardian tarttuivat aiheeseen näyttävästi.

Myös Helsingin Sanomat kirjoitti armeijoiden päästöistä
marraskuussa.

Pitkään vaiettu aihepiiri on siis alkanut nousta laa‐
jempaan tietoisuuteen ja julkiseen keskusteluun.
CEOBS:n vetoomuksen laajapohjainen tukijajoukko ker‐
too siitä, että niin ympäristö-, rauhan- kuin ihmisoikeusjär‐
jestöissäkin ollaan valmiita kampanjoimaan armeijoiden
päästöjä vastaan. Kansalaisliikkeiden aktiivisuudella voi‐
daan vaikuttaa siihen nouseeko aihe esiin Kairon ilmasto‐
kokouksessa vuoden päästä ja minkälaisin painotuksin.
Asialistalle nouseminen on joka tapauksessa realismia lä‐
hitulevaisuudessa. •

Esa Noresvuo
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TERVEISIÄ KANSAINVÄLISESTÄ
ASEISTAKIELTÄYTYJIEN VER-
KOSTOITUMISTAPAAMISESTA
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ASE I STAK IELTÄYTYJÄL I I TTO
OSALL I STU I TEEMU MÖLSÄN
EDUSTAMANA WR I :N
KANSA INVÄL I SEEN
ASE I STAK IELTÄYTYJ I EN
VERKOSTO ITUMISTAPAAMISEEN ,
JOKA JÄRJESTETT I IN
ETÄYHTEYKS IN LOKAKUUSSA
2021 . TAPAAMISEN
TARKO ITUKSENA OL I KARTO ITTAA
ASE I STAK IELTÄYTYJ I EN
T I LANNETTA ER I PUOL I L LA
MAA I LMAA JA POHT IA
TULEVA ISUUDEN KANSA INVÄL I S IÄ
YHTE I STYÖMAHDOLL I SUUKS IA .

ASE ISTAK IELTÄYTYMISEEN L I I TTYVÄT
HAASTEET

Tiedämme, että militarismia pidetään jonkinlaisena itses‐
täänselvyytenä myös täällä Suomessa. Asepalveluksen
suorittaminen on valitettavasti edelleen sääntö, jonka si‐
viilipalvelus, totaalikieltäytyminen sekä reservinkieltäyty‐
minen vahvistavat. Suomessa tämä ongelma tulee esille
erityisesti kutsuntatilaisuuksissa, joissa militaristinen pro‐
paganda tuodaan kokonaisen ikäluokan eteen näyttäväs‐
ti, ja joissa aseistakieltäytyminen esitetään häpeällisenä ja
epäisänmaallisena.

Eräs osallistuja Kolumbiasta toi kuitenkin esille on‐
gelman, joka esimerkiksi Suomessa ei ole kovinkaan ylei‐
nen: paikallinen nuoriso ei välttämättä tiedä, mitä aseis‐
takieltäytyminen tarkoittaa edes idean tasolla. Vaikka
maassa on aseistakieltäytyjiä, aseistakieltäytymisen mah‐
dollisuuksista on saatavilla todella vähän tietoa.
Tapaamisessa tultiin siihen tulokseen, että tiedonsaanti
liittyen aseistakieltäytymiseen sekä aseistakieltäytyjien ti‐
lanteeseen eri maissa on kansainvälisesti merkittävä haas‐
te. Myös resurssien vähyys sekä poliitikkojen epäluotetta‐
vuus aiheuttavat ongelmia aseistakieltäytyjille ympäri
maailman.

YHDESSÄ KOHT I PAREMPAA
TULEVA ISUUTTA

Vaikka olemme saaneet viime aikoina todistaa esimerkik‐
si asevelvollisuuskomitean järjetöntä päätöksentekoa esi‐
merkiksi yleistä asevelvollisuutta koskien, meillä on silti
mahdollisuuksia rakentaa parempaa tulevaisuutta aseis‐
takieltäytyjille sekä Suomessa että kansainvälisellä tasolla.
Tapaamisessa päätettiin, että aseistakieltäytyjien tilannet‐
ta pyritään parantamaan kansainvälisesti ainakin muuta‐
malla eri tavalla.

Tapaamiseen osallistuneet aseistakieltäytyjät ja akti‐
vistit ovat perustaneet yhteisen sähköpostilistan. Sen tar‐
koituksena on lisätä tiedonvälitystä ja parantaa aseista‐
kieltäytyjien keskinäistä viestintää. Tällä tavoin voidaan
tuoda esille ne haasteet, joita aseistakieltäytyjät eri maissa
joutuvat kohtaamaan.

WRI:n kansainvälisestä aseistakieltäytyjien verkostoi‐
tumistapaamisesta ollaan tekemässä säännöllinen, joko
kerran tai kaksi kertaa vuodessa toteutettava tapahtuma,
johon Aseistakieltäytyjäliittokin luonnollisesti voi osallis‐
tua. Tämän tarkoituksena on parantaa kansainvälistä
viestintää ja lisätä aseistakieltäytyjien keskinäistä yhteisöl‐
lisyyttä.

Koska tapaamisesta on vasta vähän aikaa, monia esil‐
le tuotuja ideoita ei vielä ole ollut mahdollista toteuttaa.
Tällainen kansainvälinen toiminta on joka tapauksessa
avainasemassa, kun mietitään aseistakieltäytyjien asemaa
ympäri maailmaa. •
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ANTIMILITARISMIN YDIN
Tutustuin tänä vuonna 100-vuotisjuhliaan viettävän War
Resisters’ Internationalin ja Suomen Antimilitaristisen lii‐
ton vaiheisiin maailmansotien välillä. Aikakauden antimi‐
litaristit eivät tyytyneet yksistään kieltäytymään ehdotto‐
masti sotimisesta, vaan he korostivat aktiivista toimintaa
sotien syiden poistamiseksi.

Mm. asevelvollisuuden poistamiseen tähtäävän toi‐
minnan lisäksi liike kehitti pitkin 1930-lukua väkivallatto‐
maan vastarintaan perustuvaa sodan estävää toimintaa,
jonka merkittävänä osana tuli olla laajojen joukkojen kiel‐
täytyminen sodan tukemisesta. Fasismin noustessa osa
kannattajista kuitenkin hylkäsi liikkeen uskoessaan aseelli‐
sen taistelun välttämättömäksi. Arndt Pekurisen tavoin
monet jatkoivat antimilitaristista kamppailuaan maksaen
siitä kovimman mahdollisen hinnan.

MISSÄ OLEMME TÄNÄÄN?

Erityisesti viimeisten vuosikymmenten ai‐
kana useat valtiot ovat luopuneet asevelvol‐
lisuudesta. Kiitos AKL:n aiempien aktiivien
toiminnan, aseistakieltäytymisoikeus on
Suomessa nykyään voimassa myös sodan ai‐
kana. Silti armeijoihin pakotetaan yhä yli
miljoona nuorta vuosittain. Maailmassa on
tällä hetkellä käynnissä 48 vähintään sata
kuolonuhria vuodessa vaativaa sotaa tai
aseellista konfliktia.

Asevelvollisuuden lisäksi jäljellä ovat
yhä muutkin sotien juurisyyt kuin WRI:n
alkuaikoina: eriarvoisuus yhteiskuntien si‐
sällä ja globaalisti, autoritaariset hallinnot,
kiihtyvä sotilasvarustelu sekä rajoja ihmis‐
ten väliin lyövä kiihkonationalismi. Ilmas‐
tonmuutos ja ympäristöongelmat tuovat
nykyaikaan uuden sotilaallisia uhkia mah‐
dollisesti kärjistävän elementin.

Aseistakieltäytyminen on samaan ai‐
kaan sekä hyvin yksinkertainen että moni‐
mutkainen asia. Sen voi nähdä pohjimmai‐
sena tekona rauhan puolesta – vähimmäis‐
vaatimuksena, jossa yksinkertaisesti kieltäy‐
dytään osallistumasta tappamiseen. Sen
laajempana pyrkimyksenä on usein poistaa
sotiminen kokonaan ihmiskunnan keino‐
valikoimasta. Tästä kunniakkaasta tarkoi‐

tuksestaan huolimatta aseistakieltäytyjät joutuvat olemaan
jatkuvassa konfliktissa ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Edistäessäni aseistakieltäytymistä Suomessa olen koh‐
dannut suurta painetta. Ympäristön reaktio on aiheutta‐
nut sen, että olen joutunut jatkuvasti pohtimaan toiminta‐
ni oikeellisuutta. Ei voida antaa yleispätevää vastausta sii‐
hen, onko moraalisesti oikein joissakin tilanteissa osallis‐
tua sotilaana väkivallan käyttöön vai kieltäytyä tästä. Jokai‐
nen joutuu pohtimaan asiaa itse. Varmaa kuitenkin on,
että vain toisessa vaihtoehdoista päätös oikeutetusta puo‐
lustautumistavasta jää yksilön omaan valtaan. Armeijoiden
hierarkkinen rakenne ja sodan imu pitävät siitä huolen.

PLANETAAR INEN RAUHANAKT IV ISMI

Aseistakieltäytymistä voi verrata veganismiin. Kummatkin
ovat vakaumukseen perustuvia valintoja, jotka kunnioitta‐
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vat elämää ja ympäristöä, eivätkä aiheuta harmia muille.
Kuitenkin suuret joukot voivat kokea niiden ehdottomuu‐
den luotaantyöntävänä. Ne ärsyttävät, sillä ne tuovat mo‐
raalisen dilemman päivänvaloon: voisivatko ympäröivät
normit, joihin osallistun, olla pielessä?

Eläinoikeus- ja ympäristöliikkeen sanoman leviämi‐
sen myötä on viime aikoina noussut valtavirtaiseksi myös
joustava kasvispainotteinen “fleksaaminen”. Tiedetään,
että planetaarisesti kestävään ruokavalioon verrattuna kes‐
kiverto suomalaismies söi vuonna 2019 kahdeksankertai‐
sesti liikaa punaista lihaa. Maapallon kestävyyden kannal‐
ta tarvitaan siis laajaa muutosta ruokailutottumuksiin. Ja
tämä muutos on käynnissä. Eläinten syömisestä tuskin kos‐
kaan luovutaan täysin, mutta pääosin kasviksista koostuva
ruokavalio voi hyvinkin olla normi tulevaisuudessa.

Samankaltainen laaja paradigman muutos on mah‐
dollista saavuttaa myös antimilitarismin tavoitteiden koh‐
dalla. Viestin levitessä, oli yksilön henkilökohtainen valin‐
ta armeijaan menosta sitten mikä tahansa, leviää samalla
ajatus asevelvollisuuden ongelmallisuudesta ja yksilön oi‐
keudesta kieltäytyä sotaa tukevasta toiminnasta, kuten
myös militarismin tuhoisuudesta ihmisille ja ympäristölle.
Vaikka sodat ovat erittäin monimutkaisia systeemisiä on‐
gelmia, joihin tarvitaan vastaavia ratkaisuja, on aseistakiel‐
täytyminen kuitenkin toimi, jolla yksilö voi verrattain hel‐
posti lamauttaa sotakonetta konkreettisesti. Kaoottiselta
tuntuvassa maailmantilanteessa henkilökohtainen kieltäy‐
tyminen tuo selkeyttä ja hallinnan tunnetta, mutta se myös
muokkaa siinä sivussa normeja uusiksi.

1930-luvun antimilitaristit eivät kyenneet estämään
historian tuhoisinta suursotaa. Tänä päivänä emme luulta‐
vasti ole juurikaan lähempänä sotaa estävän joukkotoi‐
minnan aikaansaamisessa. Sotien juurisyihin puuttumi‐
nen on huomattavasti helpompaa kuin jo kärjistyneeseen
kriisiin vastaaminen. Tästä huolimatta uskottavan väkival‐
lattomuuteen perustuvan vaihtoehdon tarjoaminen soti‐
laalliselle toiminnalle pysyy haasteena, johon antimilitaris‐
tien on etsittävä vastausta.

Gandhi piti alistumista sorron edessä huonompana
ratkaisuna kuin väkivaltaista puolustautumista. Hän ei kui‐
tenkaan uskonut väkivaltaa käyttämällä koskaan päästävän
eroon sodista, vaan nosti aktiivisen väkivallattomuuden
lähtökohdaksi alistumattomuuden rinnalle. Juuri tässä
alistumattomuuden ja väkivallattomuuden yhdistelmässä
on mielestäni antimilitarismin ydin. •

Esa Noresvuo

Teksti perustuu kirjoittajan Arndt Pekurisen muistojuhlassa
5.11.2021 pitämään puheeseen.
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Arndt Pekurisen
vankeuden ja vainon vuodet

UUS I SARJAKUVAK IRJA KERTOO,
M ITEN ARNDT PEKUR I SESTA TUL I
MAAN TUNNETU IN
ASE I STAK IELTÄYTYJÄ .

"Mitä pahaa on siinä, että vastustaa sotaa ja pyrkii teke‐
mään maailmasta paremman paikan kaikille?", kysyy
Arndt Pekurinen häntä tutkivilta lääkäreiltä
Jarkko Räihän sarjakuvakirjassa Pekurinen.

Teos kertoo aseistakieltäytyjä Arndt Pe‐
kurisen (1905-1941) kohtalosta 1920-luvun
lopun ja 1930-luvun alun Suomessa. Kirjan
172 sivua kattavat Pekurisen vaiheet pidätyk‐
sestä marraskuussa 1929 siihen, kun hän lo‐
pulta pääsi vankilakierteestä tammikuussa
1932.

Näinä vuosina Pekurinen edesauttoi joh‐
donmukaisella pasifismillaan ensimmäisen si‐
viilipalveluslain, Lex Pekurisen, säätämistä Suo‐
meen huhtikuussa 1931.

Pekurisen elämänvaiheet ovat nykyään
hyvin tunnetut, monen vuoden unohduksen
jälkeen. Ansio tästä lankeaa kirjailija Erno
Paasilinnalle, jonka kirjoittama elämäkerta
Rohkeus - Arndt Pekurisen elämä ja teloitus ilmes‐
tyi 1998.

Vuodesta 2006 Pekurisella on nimikko‐
puisto Helsingin Pasilassa ja Ville Suhonen
ohjasi hänestä 2021 dokumenttielokuvan
Ikuiseen rauhaan.

Paasilinnan tarkasti dokumentoitu kirja
pohjautuu haastatteluihin ja jäljelle jääneisiin
asiakirjoihin. Sen vahvuus on Paasilinnan ta‐
vassa kirjoittaa juuri se, mitä tiedetään. Hän
ei lähtenyt arvailemaan Pekurisen ajatuksia.
Jarkko Räihä (s. 1984) tekee sarjakuvansa eri
pohjalta. Sen tarina pohjautuu tosiasioihin,
mutta Räihä pyrkii luomaan Pekurisesta luon‐
nekuvan, luotaamaan hänen ajatuksiaan ja
tuntojaan.

PEKUR INEN ISTUU SELL ISSÄÄN

Arndt Pekurinen on Suomen tunnetuin aseistakieltäytyjä.
Hän eli itsenäisen Suomen historian pimeinä vuosina ja
joutui jatkuviin vaikeuksiin johdonmukaisen pasifisminsa
vuoksi.

Köyhässä perheessä Juvalla varttunut Pekurinen jätti
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kutsunnat käymättä vuonna 1924. Vakaumus oli jo selkiy‐
tynyt nuoren miehen omassa mielessä, lähinnä omaehtoi‐
sen lukemisen ja miettimisen vuoksi.

Työt veivät Pekurisen Helsinkiin, jossa hän alkoi osal‐
listua Suomen Rauhanliiton ja Suomen Antimilitaristisen
Liiton kokouksiin. Valtiokirkon tuki militarismille sai hä‐
net eroamaan kirkosta vuonna 1929, vaikka hän oli ilmei‐
sen syvästi uskonnollinen.

Etsivä Keskuspoliisi seurasi kaikkea vaarallista, kuten
rauhanliikettä. Poliisilla oli oma vasikka rauhanliikkeessä.
Pekurisen osallistuminen antimilitaristiseen toimintaan
toi miehen näkyville ja hänet pidätettiin 15. marraskuuta
1929.

Tästä Räihä aloittaa sarjakuvansa. Pekurinen istuu
sellissään, odottaa kuulustelua ja muistelee lapsuuden ko‐
kemuksiaan sisällissotamme ajalta.

Sarjakuva kertoo Etsivän Keskuspoliisin näkemykset.
Kuulustelija sanoo, että he ovat tarkkailleet Pekurista jo
jonkin aikaa, mutta puolustuslaitoksen kärsivällisyydellä‐
kin on rajansa. Rauhantyö on kommunismia ja muun väit‐
täminen on saivartelua.

Pekurinen raahataan kutsuntatoimistoon ja pakko‐
puetaan armeijan vaatteisiin. Hän kieltäytyy,
mutta hänet viedään Santahaminan varuskun‐
taan aseettomaan palvelukseen. Samana iltana
hän jakaa siellä jo antimilitaristisia lentolehti‐
siä.

MUILUTTAJ IEN MAASSA

Räihän sarjakuva kirjaa, kuinka kieltäytyminen
palveluksesta vie Pekurisen mielisairaalavisiitil‐
le. Lopulta lääkärit eivät voi kuin todeta mie‐
hen olevan järjissään. Armeijan mielestä mies
taas on seinähullu.

Seuraa passitus Suomenlinnan kurikomp‐
paniaan, kieltäytyminen armeijan vaatteista ja
nälkälakko. Tästä kulkee jo tieto ulkomaail‐
maankin ja vasemmistolehdistö alkaa kirjoittaa
tilanteesta. Suomessa ei ole siviilipalvelusmah‐
dollisuutta, jota lehdet nyt vaativat.

Alkaa vankilakierre, jota pasifistitoveri Aar‐
ne Selinheimon organisoimat vetoomukset
puolustusministeriNiukkaselle sekä ulkomailta
saapuvat merkkihenkilöiden vaatimukset pyrki‐
vät katkaisemaan.

Vankeustuomio säilyy ja Pekurinen lähete‐
tään mustimmille lapualaisseuduille Ilmajoen
varavankilaan. Lapualaismuiluttajat kaappasi‐
vatkin hänet vankikuljetuksesta, pahoinpiteli‐
vät ja nöyryyttivät. Oikeus ei määrännyt muilut‐
tajia vankilaan, Pekurisen vankeustuomiot sen
sijaan jatkuivat.

Siviilipalveluslain hyväksymisen jälkeen Pe‐
kurinen käveli ulos vankilasta tammikuussa
1932. Hän sai elää rauhassa aina talvisotaan

asti. Silloin hänet tuomittiin vankeuteen, mutta tuomion
loputtua ei päästettykään vapaaksi vaan kuljetettiin suo‐
raan kasarmille.

Lopulta armeija sai kostonsa: päivääkään sotilaskou‐
lutusta saamaton mies vietiin rintamalle ja ammuttiin kyl‐
mästi marraskuussa 1941.

SELKEÄÄ PERUSKERRONTAA

Visuaalisesti Jarkko Räihän sarjakuva on selkeää perusker‐
rontaa. Kuvalla ei briljeerata, se kertoo tyynesti tarinaa.
Hahmot ovat kevyesti karrikoituja. Kerronta keskittyy ih‐
misiin, he ovat lähes joka kuvan pääosassa.

Kerronta etenee kronologisesti, vain muistelmajakso‐
jen katkaisemana. Räihä kirjaa mukaan paljon Pekurisen
puheita ja ajatuksia, jotka pohjautuvat pitkälti säilyneisiin
dokumentteihin.

Tarinan suuri linja on selkeä ja välittyy kirjan sivuilta:
Arndt Pekurisen vakaa, syvästi pohdittu sekä koettu anti‐
militarismi. •

Jarkko Räihä: Pekurinen. Suuri Kurpitsa 2021.
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Nuoren Pentti Linkolan teos Isänmaan ja ihmisen puolesta
vuodelta 1960 yllättää vakaumuksellisella pasifismillaan, joka
on selvässä ristiriidassa myöhempien vuosikymmenten Linko‐
lan kanssa. Teoksessa Linkola ehdottaa, että Suomi lakkauttaa
armeijansa ja kertoo, mistä sodat johtuvat.

Viisitoista vuotta toisen maailmansodan jälkeen kir‐
joittava Pentti Linkola (1932–2020) katsoi tuolloin, että
vaikka monien mielestä linnut laulavat ja “kaikki on suu‐
rin piirtein kovin hyvin ja normaalia”, sodan uhka ei ole
väistynyt mihinkään. Hänen mukaansa toinen maailma‐
sotakin yllätti kaikki ihmiset, vaikka he olivat olleet sitä
itse omilla teoillaan jo pitkään valmistelemassa.

Mistä sota siis johtuu ja ketkä sitä haluavat? Linkolan
mukaan on ensinnäkin tylsistyneet ja levottomat nuoret
miehet, jotka näkevät sodan kauhun vääristyneessä “ru‐
nebergiläisessä” valossa ja ovat omaksuneet sankaruuden
ja urhoollisuuden ihanteet. Toiseksi ovat ne, jotka elä‐
män vastoinkäymisten myötä ovat katkeroituneet ja kään‐
tyneet elämää vastaan – sekä toisten elämää että omaan‐
sakin vastaan. Sitten on vielä joitakuita, jotka suoraan
hyötyvät sodasta. Kuitenkin suurin osa ihmisistä ei halua
sotaa tai on sitä vastaan. Tästä huolimatta sotia syttyy, ja
teoksessaan Linkola pyrkii vastaamaan siihen, miksi näin
tapahtuu: edistämme sotaa tietämättämme.

Hän suuntaa kritiikkinsä kärjen “kansallisesti itsek‐
kääseen politiikkaan”, jonka pohjana toimii kansallisval‐
tio. Erityisen mielenkiintoista on hänen argumentaation‐
sa Suomen ideaa kohtaan:

“Mikä on esimerkiksi se meidän isänmaamme, jonka suo‐
jaamista henkeen ja vereen on sanottu meidän korkeimmaksi
päämääräksemme? Onko se kielellinen alue? Missä ovat Ruija,
Norrbottenin suomalaisasutus ja itäisimmät murrealueemme:
mitä me taas teemme Ahvenanmaalla ja muutamilla pitkillä
rannikkokaistoillamme? – Onko se alueellisesti määriteltävä ko‐
konaisuus? Mikä esim. lukemattomien rauhantekojen piirtä‐
mistä itärajoistamme on ‘se oikea’, ylivoimaisesti muita parem‐
min perusteltu? Miksi me siinä tapauksessa kaksikymmentä
vuotta sitten taistelimme kynsin hampain Karjalan Kannaksen
ja sen asukkaiden puolesta, vaikka tällä hetkellä tunnemme sen
nykyisine asukkaineen itsellemme kokonaan vieraaksi? Mikä on
se ‘ikivanha suomalainen maaperä’, jonka me peitämme hyök‐
kääjien hurmeella? Sekö, jonka verrattain vähän aikaa sitten
enemmän tai vähemmän väkivaltaisesti riistimme saamelaisel‐
ta heimolta? Tai ehkä Suomen määrittelee jonkinlainen

Penttiti Linkola kotonaan Kuhmoisissa vuonna 1969.

TRAAGINEN
LINKOLA

yhteenkuuluvuuden tunne tietyn ihmisjoukon kesken? Mihin
silloin kuuluvat ne kansalaiset, jotka ovat ehdottoman kireässä
vastahangassa isänmaahansa nähden ja ihannoivat vieraitten
maitten oloja?”

Kirja on niin täynnä erinomaisia sitaatteja, että sen
tiivistäminen on haastavaa. Yksi Linkolan keskeisistä tee‐
seistä teoksessa on sen nimessäkin mainitun isänmaan tai
isänmaanrakkauden laajentaminen yli kansallisvaltioi‐
den rajojen:

“Kun kansallisuusaatteen ajajat” [ovat] “käyttäneet kä‐
sitteitä kansa ja isänmaa itse teossakin kaikkein vakavimmassa
tarkoituksessa, ihmisen surmaamisen moraalisen oikeutuksen
perusteina, on käsitteiden epäselvyys järkyttävää. - - - oikea
isänmaarakkaus sulkee piiriinsä tasavertaisesti koko ihmiskun‐
nan.”

On surullista ajatella, kuinka kirkasotsaista ja em‐
paattista ajattelua kirjassa esitellään, kun miettii Linko‐
lan elämäntarinaa, jossa hiljalleen hän päätyy kannatta‐
maan väkivaltaa. Myöhempinä aikoina hänen ihmisvi‐
hansa kasvaa edelleen, päätyen lopulta hänen viimeisinä
vuosinaan esittämäänsä näkemykseen ihmisestä “evoluu‐
tion virheenä”. Sydäntä riipaisee ajatus siitä, ettei Linkola
koskaan päässyt elämänsä aikana näkemään hänen kaik‐
kein rakkaimpina vaalimiensa arvojen menestystä: siis
rauhan, tieteen, taiteen, filosofian ja lähimmäisenrak‐
kauden voittoa.

Linkola kehoittaa meitä miettimään, mitä suomalai‐
nen yksilö voi tehdä rauhan hyväksi, ja kehoittaa pidät‐
täytymään sotamielialan, kansallisen itsekkyyden ja asei‐
den tukemisesta. Hän ottaa myös kantaa yleiseen käsityk‐
seen siitä, että Suomi olisi suurten globaalien kysymysten
kohdalla suhteellisen merkityksetön ja syrjäinen maa.
Kirjassa esitetään, että “mikäli Suomi ensimmäisenä län‐
simaisena valtiona luopuisi varustautumisesta ja kansalli‐
sesta armeijasta, olisi tässä sekä ainoa että loistava mah‐
dollisuutemme vaikuttaa kansainväliseen tilanteeseen”.

Melko ajankohtaisen kuuloinen ehdotus juuri nyt,
kun armeijan kutsuntoja halutaan päinvastoin laajentaa
ja valtiomme on juuri sitoutumassa historiallisen suureen
asehankintaan. •

Pentti Linkola: Isänmaan ja ihmisen puolesta – mutta ei ke‐
tään vastaan. Into kustannus 2010 [ensimm. painos 1960].
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PIKKUPORVARILLISUUDEN
ANSA

T E K S T I : J U U SO KOPONEN KU VA : I N TO - K U S TANNU S

Kansanedustaja Anna Kontula on kirjoittanut teoksen Pik‐
kuporvarit – Pohdintaa aikamme hengestä. Teos on eräänlaista
aikalaisdiagnostista ja esseististä havainnointia. Sosiologias‐
ta aikanaan väitelleen Kontulan kyky tehdä oivaltavia ha‐
vaintoja yhteiskunnan nykytilasta ja nykyilmiöistä on va‐
kuuttava.

Kontula viittaa teoksensa sivuilla moniin kirjailijoihin
ja myös useisiin tutkijoihin. Pikkuporvarit ei silti ole niin‐
kään tieteellinen teos vaan esseistinen pamfletti. Sitaatteja
on runsaasti. Ne on taitavasti valittu ja kertovat samalla

laajasta lukeneisuudesta.
Kontulan päähuomio on omassa ajassamme ja siinä,

miten pikkuporvarillisuus vaikuttaa tämän hetken yhteis‐
kunnassa. Kirjan alussa Kontula luo kuitenkin nopean kat‐
sauksen myös pikkuporvarillisuuden ja sen kritiikin histori‐
aan. Lisäksi pikkuporvarillisuuden ja fasismin välistä suh‐
detta käsitellään lyhyesti.

Vaikka kansallissosialismia usein hieman virheellisesti
pidetään roskaväen liikkeenä, historiallisesti liikkeen joh‐
dossa ja myös kannattajina oli nimenomaan keskiluokkaan
kuuluvia pikkuporvareita. Juuri heitä kapitalismin kehitys
huoletti, ja toisaalta heille sosialistisesta työväenliikkeestä ei
ollut pelastajaksi.

Historiallisesti pikkuporvaristo on ollut työväenluokan
ja porvariston väliin jäänyt yhteiskunnallinen ryhmittymä.
Klassisessa marxilaisessa teoriassa pikkuporvaristo on nähty
häviämään tuomittuna luokkana, jonka kohtalona on kapi‐
talismin kehittyessä lopulta sulautua työväenluokkaan.

Pikkuporvaristo on kuitenkin yllättävän sitkeä häviäjä
– siinä missä Karl Marx kirjoitti pikkuporvariston vääjää‐
mättömästä tuhosta jo 150 vuotta sitten, puhutaan nykyään
keskiluokan kurjistumisesta eikä ollenkaan yhtä toiveikkain
mielin. Miespolvet vaipuvat unholaan, mutta pikkuporva‐
risto vain porskuttaa eteenpäin.

Pikkuporvariston ja keskiluokan käsitteet eivät tieten‐
kään vastaa toisiaan täydellisesti, mutta silti ne limittyvät toi‐
siinsa. Yhteiskunnallisen aseman epävarmuus pakottaa pik‐
kuporvariston jatkuvaan erontekoon suhteessa alempiin ja
ylempiin yhteiskuntaluokkiin.

Pikkuporvariston lähes maaninen pakkomielle erot‐
tautua työväenluokasta saa toisinaan koomisia piirteitä. Ku‐
ten Kontula toteaa, tyypilliselle pikkuporvarille olisi kauhis‐
tus asua ”huonolla asuinalueella”. Omiin kaupunginosiinsa
tai esikaupunkeihinsa pakkautuvalla keskiluokalla on tapa‐
na perustella ratkaisuaan puheella ”yhteisöllisyydestä”.

Tutkimukset kuitenkin osoittavat, että aitoa yhteisölli‐
syyttä löytyy nimenomaan keskiluokan karsastamista paha‐
maineisista lähiöistä. Mainita voisi esimerkiksi Lotta Junni‐
laisen tutkimuksen Lähiökylä, johon myös Kontula viittaa.

Aidon ja kestävän moraalin sijaan pikkuporvaristo
edustaa pikemminkin latteaa moralismia: Aito moraalinen
harkinta ja esteettis-kulttuuriset normit sekoittuvat. Valkoi‐
nen nahkasohva ja hyvät pöytätavat muuttuvat oikean
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moraalisuuden mitaksi. Kunnollisella ihmisellä on valkoi‐
nen nahkasohva. Valkoinen likaantuu helposti ja on epä‐
käytännöllinen, joten puhdas valkoinen nahkasohva todis‐
taa pikkuporvarille aina niin tärkeästä elämänhallinnasta.

Pikkuporvari ei siis oikein ymmärrä, mikä moraalissa
on olennaista ja mikä ei. Kontulan mukaan on ongelmallis‐
ta, että pikkuporvarilliset asenteet heijastuvat jopa viran‐
omaistyöhön. Ilmiönä tämä on sinänsä ymmärrettävää, kos‐
ka viranhaltijat yleensä edustavat niin kutsuttua keskiluok‐
kaa. Kyseessä on silti vakava ongelma, joka voi jopa naker‐
taa oikeusvaltion perustaa.

Kontula mainitsee, että esimerkiksi huostaanottopää‐
töksissä vanhempien ”asenne” voi olla jopa tärkeämpi seik‐
ka kuin perheessä esiintyvä väkivalta. Lopputuloksena voi
olla hyvin erikoiselta kuulostavia tapauksia. Esimerkiksi
muutama vuosi sitten julkisuudessa ihmetystä aiheutti ta‐
paus, jossa huostaanoton lopullisena motiivina oli äidin
väärä – ilmeisesti liian työväenluokkainen ja konstailema‐
ton – tapa valmistaa makaronilaatikkoa.

Pakottaessaan muille omia arvojaan pikkuporvari kui‐
tenkin astuu ansaan: Jos pikkuporvarilliset arvot todella on‐
nistuisivat saavuttamaan hegemonisen aseman, pikkupor‐
varin oma erityisyys häviäisi – eikä esteettis-moralistinen
erottautuminen alaluokista ei enää olisi mahdollista. Viime
kädessä pikkuporvari haluaa käydä taistelua mutta ei kui‐
tenkaan voittaa sotaa.

Yleisemmällä tasolla voidaan pohtia, millä oikeudella
toisten elämäntapa tuomitaan tai tehdään jopa naurunalai‐
seksi. Tavallaan juuri tähän tuomitsemiseen ja naureske‐
luun Kontula näyttäisi itse syyllistyvän pikkuporvarillisuutta
ruotiessaan. Pikkuporvarillisuuden juuret ovat kuitenkin
osittain puritaanisuudessa, joka todella tarjoaa monille ih‐
misille mielekkään kiinnekohdan ja merkityspohjan elä‐
mään, pitipä Kontula siitä itse tai ei. Eikö siis pikkuporva‐
reille naureskellessaan Kontula itse edusta tuomitsemaansa
moralistista lähestymistapaa?

Olisin ehkä toivonut Kontulan teokseen enemmän
keskustelua pikkuporvarillisen materiaalisen elintason kes‐
tävyydestä. Pikkuporvaristossa ei ole ongelmallista vain näi‐
den edustama esteettinen moralismi, vaan myös pikkupor‐
varillisen elintason ylläpidon vaatima luonnonvarojen käyt‐
tö. Oman elämänsä välineellistäessään pikkuporvari tulee
samalla helposti tuhonneeksi elonkehän. •

Anna Kontula: Pikkuporvarit – Pohdintaa aikamme hengestä.
Into Kustannus 2021. 194 sivua.
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SCIFI-KIRJALLISUUDEN MERKKITEOS
DYYNI UUTENA ELOKUVAVERSIONA

T E K S T I : J U S S I KO I R AN EN

Tuorein Dyyni-elokuva, ohjaaja Denis Villeneuven Dune:
Part One kertoo Hollywood-elokuvalle epätyypillisesti en‐
simmäisen osan tarinasta olematta varsinaisesti itsenäinen
tarina. Elokuvasta nauttineille on kuitenkin ilouutinen,
että sille on luvassa jatkoa. Toinen osa on suunniteltu il‐
mestymään syksyllä 2023.

Elokuva perustuu Frank Herbertin 1965 julkaise‐
maan kirjaan Dyyni, josta versoi kirja-sarja, jota edelleen
ovat jatkaneet Frankin poika Brian Herbert ja Kevin J. An‐
derson. Dyyniä pidetään yhtenä scifi-kirjallisuuden merk‐
kiteoksista. Kirjoista on tehty tv-sarjoja, sarjakuvia ja muu‐
tama tietokonepeli sekä David Lynchin ohjaamana Dyyni-
niminen elokuva vuonna 1984.

Vuoden 2021 Dyynin käynnistää Timothée Chalame‐
tin esittämän nuoren Paul Atreidesin ja Jessica Ferguso‐
nin esittämän Paulin äidin Jessica Atreidesin tarina. Jessica
on lady ja elokuvan aikana Paulista tulee herttua. Dyyni on
scifi-leffa, jossa tulevaisuuden ihmiskunta on palannut
feodaali-yhteiskunnaksi, jossa suku, veri ja jossain määrin
geenit ratkaisevat aseman yhteiskunnassa. Kaikkien ylä‐
puolella galaktista imperiumia hallitsee Corinnon suvun
keisari Shaddam IV.

Osana hovijuonittelua keisari siirtää aavikkoplaneetta
Arrakisin hallinnon Harkonnenin suvulta Atreidesin su‐
vulle. Arrakis tunnetaan myös tuttavallisemmin nimellä
Dyyni, koska se on käytännössä yksi suuri hiekkaerämaa.
Se on sattumalta myös yksi galaksin arvokkaimpia planeet‐
toja. Planeetta on ainoa paikka, josta löytyy ihmerohto
melanssia. Rohto parantaa sairauksia, pidentää elinikää,
laajentaa henkisiä kykyjä, ja ehkä kaikkein tärkeimpänä se
mahdollistaa tähtienvälisen matkailun.

Elokuvassa asetetaan pohdintaan, mitä kehittynyt ja
kehittymätön tai sivistynyt ja sivistymätön tarkoittavat. Ar‐
rakiksella asuu alkuperäisväestö fremenejä, jotka eivät nauti
planeetan luonnonvarojen, rohdon, mukanaan tuomista
rikkauksista. He ovat aatelisten palvelijoita ja soturikan‐
saa, joka arvostaa vettä yli kaiken. Niin paljon, että johta‐
jan tervehdys Atreidesin päämiehelle on sylkäisy hänen
pöydälleen. Fremenien teknologiaa ovat myös aavikkopu‐
vut, jotka kierrättävät hien ja virtsan takaisin puhtaaksi ve‐
deksi mahdollistaen selviytymisen hiekka-aavikolla.

Elokuva käsittelee suuria teemoja ja siinä on helppo
nähdä allegorioita meidän maailmaamme. Rohto on öljyä
tai muu arvokas luonnonvara, joka rasvaa tietoyhteiskun‐

nan rattaita. Arrakis voisi olla Lähi-idän tai Afrikan köyhä
valtio, jonne imperialistinen länsi tulee hakemaan vau‐
rautta ja luonnonvaroja välittämättä ihmisistä, jotka kutsu‐
vat paikkaa kodikseen. Harkonnenin suku on ollut sodas‐
sa fremenien kanssa niin kauan kuin he ovat hallinneet
Arrakista. Fremenien kärsimykset eivät ole olleet yhtä tär‐
keitä imperiumille kuin se, että rohto virtaa.

Elokuvan kertoma tarina ei ole erityisen antimilitaris‐
tinen ja alun hitaasta maailmankuvauksesta huolimatta sii‐
nä on reilu osuus sotaa ja väkivaltaa, kun suvut ja heitä pal‐
velevat sotilaat ottavat yhteen. Sota ei kuitenkaan ole elo‐
kuvassa itsetarkoitus, eikä sitä ihailla, eikä kohtauksesta
kohtaukseen siirrytä taistelukohtauksien saattelemana.
Oscar Isaacin näyttelemä herttua Leto Atreides vaikuttaa
olevan varsin itsetietoinen saamastaan mahdottomasta
tehtävästä Arrakiksen hallitsijana. Hän näkee keisarin
kunnianosoituksen käskynä ja suhtautuu käskyyn alistu‐
neen surumielisenä, odottaen kuolemaa täyttäessään vel‐
vollisuutensa. Hän on kuitenkin kiinnostuneempi ihmis‐
hengistä kuin häntä edeltäneet hallitsijat ja yrittää jopa
solmia rauhan aavikkoa asuttavien fremenien kanssa hei‐
dän sotilaallisen alistamisensa sijaan.

Ai niin, madot! Elokuvissa Arrakiksen julma luonto
on yksi uhka. Kuumuuden lisäksi aavikolla asuu valtavia
hiekkamatoja, jotka eivät halua tulla häirityiksi ja syövät
niin ihmisiä kuin ajoneuvojakin. Madot ovat ikoninen osa
kirjasarjaa ja varsinkin Lynchin 1984 elokuvaa. Villeneu‐
ven ensimmäisessä osassa matojen merkitys on pienempi
ja ne alkavat tulla mukaan tarinaan vasta elokuvan loppu‐
puolella. Dyynin luonnolla on vielä yllätyksiä paljastetta‐
vaksi.

Kolme katkennutta kivääriä viidestä. •
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OLETKO AINA KIERRÄTTÄNYT
KUTSUNTAKIRJEEN VÄÄRIN?

T E K S T I : K A L E V I K A P I N A I N EN

“PAK INA ON PER INTE INEN
LEHT ITEKST I LAJ I , JOTA
JULKA ISTAAN NYKYÄÄN MELKO
HARVO IN . ” M INÄ , K A L E V I
K A P I N A I N E N , OLEN
PER INTE INEN LEHT ITEKSTAAJA ,
JOKA JULKA ISEE TEKSTEJÄÄN
I LMAN NYKYAJAN TREND IEN
A IHEUTTAMAA PA INETTA .

Arvoisat asevelvolliset,

Tervetuloa Kalevi Kapinaisen kierrätyskouluun. Tänään
opettelemme kierrättämään kutsuntakirjeen oikein.

1. Kutsuntakirjeen aiheuttama hämmennys

Saatatte miettiä, miksi olette saaneet kutsuntakirjeen. Se‐
litys tälle on Suomen “puolustusvoimien” mielestä yksin‐
kertainen – Teidän juridinen sukupuolenne ja alkava täy‐
si-ikäisyytenne ovat saaneet heidät lähettämään Teille
postia silmät kiiluen. He haluavat pakottaa Teidät mu‐
kaan sisukkaaseen sotakoneistoon. Tämä on kuitenkin
ihmisoikeuksien näkökulmasta erittäin kyseenalaista, jo‐
ten suosittelen kieltäytymään tästä velvollisuudesta. Teillä
on varmasti parempaakin tekemistä.

2. Kutsuntakirjeen tuntomerkit ja materiaaliset ominai‐
suudet

Kutsuntakirje toimitetaan kotiin valkoisessa kirjekuores‐
sa, jonka päällä on puolustusvoimien punakeltainen
logo. Tämä kirjekuori on siitä poikkeuksellinen, että sitä
ei tarvitse avata. Sen voi sijoittaa avaamattomana pape‐
rinkeräysastiaan.

3. Kirjekuoren sisältö

Kuten jo kohdassa kaksi (2) mainittiin, ei kirjekuorta tar‐
vitse avata. Kuoren sisällä on ainoastaan paperinkeräyk‐
seen kelpaavaa materiaalia.

Huom! Tämänhetkisten tietojen mukaan kirjekuoressa
ei ole käteistä rahaa.
Jos kirjekuoressa kuitenkin on lahjuksille ominainen
tuoksu, setelit kannattaa ottaa varovasti ulos kirjekuores‐
ta ennen sen kierrättämistä muine sisältöineen. Lahjuk‐
sille ominainen tuoksu on usein eltaantunut ja ulostei‐
nen. Se saattaa kuitenkin tarttua kirjekuoreen myös puo‐
lustusvoimien mädistä rakenteista, joten tuoksun tunnis‐
tamisessa tarkkuus on valttia.

Mikäli Teillä on kysymyksiä kutsuntoihin tai kutsuntakir‐
jeeseen liittyen, voitte ottaa yhteyttä Aseistakieltäyty
jäliittoon sähköpostitse: toimisto(at)akl-web.fi

Lisätietoa kutsunnoista löydätte osoitteesta:
https://akl-web.fi/fi/aseistakieltaytyminen/kutsunnat .

Kierrätysterveisin,
Kalevi

Palsta : kalev i kap ina inen
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Muualta poimittua:

“Oi jos jostain saada voisin suuren puurokauhan
Sillä antaa tahtoisin mä maailmalle rauhan”

Vuonna 1978 Katri Helena sai kotitöitä tehdessään mieleensä
melodian sekä ajatuksen puurokauhasta ja maailmanrauhasta.
Hän otti yhteyttä Juha Vainioon, joka sanoitti aiheen ympärille
tunnetuksi tulleen kappaleen Joulumaa.

Toimintakalenteri

16.8.–15.12. Kutsuntakampanja 2021
12.1. Uusien ilta Turussa

Seuraa ilmoituksia vuoden 2022 AKL:n tapahtumista sosi‐
aalisessa mediassa ja liiton verkkosivuilla www.akl-web.fi.

Liity lukuisten vapaaehtoisten joukkoon – tule tekemään
syksyn 2021 kutsuntakampanjaa!

Kampanjaa toteutetaan jakamalla siviilipalveluksesta, totaa‐
likieltäytymisestä ja palveluksesta vapauttamisesta kertovia
ja asevelvollisuutta kritisoivia lentolehtisiä kutsuntapaikko‐
jen edessä. Se järjestetään kaikilla paikkakunnilla, joilta löy‐
tyy kiinnostuneita vapaaehtoisia sitä toteuttamaan. Mikäli
et pääse kutsuntapaikan eteen, voit osallistua kutsuntakam‐
panjaan myös levittämällä lennäkkejä kouluissa, nuorisoti‐
loissa ja muissa paikoissa, joissa kutsunta-ikään tulevia nuo‐
ria liikkuu sekä jakamalla AKL:n kutsunta-aiheisia julkaisu‐
ja somessa.

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




