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Aseistakieltäytyjäliiton kevät on 
mennyt melko kiireisissä merkeissä. 
Tätä kirjoitettaessa takana on kaksi 
punk-konserttia, uusien ilta ja NATO 
Game Over -matka Brysseliin. Lisäksi 
Helsingin Ruokaa ei aseita -ryhmä on 
järjestänyt kaksi ruoanjakotapahtu-
maa. Tätä lukiessasi on ehditty järjes-
tää myös ensimmäinen Antimilitaris-
tinen kahvila, jossa Antti Rautiainen 
kertoi antimilitarismista Venäjällä.
Tarkoituksena on tehdä Antimilita-
ristisesta kahvilasta jatkuva toiminta-
muoto. Kiitos kaikille kevään tapahtu-
miin osallistuneille. 

Kevään toisen punk-konsertin tuo-
tosta liitto lahjoitti puolet venäläisen 
feministisen punk-performanssiyh-
tyeen tukikampanjaan. Lisää tietoa 
lehden sivulta 4. Kolme ryhmän jä-
sentä on vangittuna ortodoksikirkossa 
Moskovassa järjestetyn performanssin 
vuoksi. Ryhmää tukevia mielenosoi-
tuksia on järjestetty Helsingissä, Tu-
russa, Tampereella, Vaasassa ja Jy-
väskylässä.

Kevään aikana on uudistettu lii-
ton viestintää sosiaalisessa mediassa. 
Aseistakieltäytyjäliitto-ryhmä Face-
bookissa poistuu hiljalleen käytöstä 
korvautuen uudella sivulla. Sivu löy-
tyy osoitteesta facebook.com/aseista-
kieltäytyjäliitto. Myös Helsingin Ruo-
kaa ei aseita -ryhmä on perustanut 
uuden sivun, osoitteeseen facebook.
com/hkirea.

Kesällä Helsingissä järjestetään 
Ruokaa ei aseita -työleiri 9.-20.7. 

Liiton aktiiveihin voi myös törmä-
tä kesän festivaaleilla. Tällä hetkellä 
suunitelmana on pitää kesän aikana 
info- ja myyntipöytää ainakin osassa 
Helsingin Alppipuiston tapahtumista, 
Ilosaarirockissa ja Puntala-rockissa. 
Ilosaarirockiin Liitto järjestää myös 
bussikuljetuksen.

11.8. Olkiluotoblockade-tapahtu-
man osallistujat pyrkivät tukkimaan 
Olkiluodon ydinvoimala-alueelle joh-
tavat tiet. Ennen tapahtumaa järjes-
tetään viikon mittainen YDIN-leiri. 
Aseistakieltäytyjäliitto tukee tapahtu-
maa järjestämällä sinne bussikuljetuk-
sen.

Syksyllä tavoitteena on järjestää 
neljä tukikonserttia, joista kaksi on 
perinteisiä punk-tapahtumia Rauhan-
asemalla. Ensimmäinen järjestetään 
8.9. Lisäksi kutsuntakampanjaa ollaan 
kehittämässä. 

Vanhaan tapaan järjestetään joka 
kuun kolmas keskiviikko toimistotal-
koot, joissa mm. puhutaan tulevista 
tapahtumista ja tehdään käytännön 
järjestelyjä niiden toteuttamiseksi. 
Talkoisiin ovat tervetulleita niin van-
hat aktiivit kuin ensikertalaisetkin.

Liiton toiminta on kevään aika-
na ollut varsin Helsinki-painotteista. 
Jos sinulla on kiinnostusta perustaa 
alueellesi paikallisryhmä, ota yh-
teyttä osoitteeseen toimisto@akl-
web.fi, niin autamme mielellämme. 

Hyvää kesää!
Paavo Kolttola
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Aseistakieltäytyjäliiton konsertti 
18.11.2011 Nosturissa

jälkeiseen jäähdyttelyyn, varsinkin 
kun jokaisen kommentin esittäjästä ei 
aina ottanut selvää. Molempien haas-
tattelujen runkona oli kolme kysy-
mystä, joista ensimmäisessä kysyttiin 
tunsiko bändi Aseistakieltäytyjäliiton 
etukäteen, toisessa sitä kuinka helppo 
päätös oli lähteä liiton keikalle ja kol-
mannessa bändin suhdetta antimilita-
rismiin yleensä.

Yonan ja orkesterin mukaan kei-
kalle lähteminen oli helppo päätös ja 
Yona tunsikin liiton jo entuudestaan. 
Yhtyeen jäsenet tunnustivat allekir-
joittavansa pääosin liiton tavoitteet. 
Bändi oli niin filiksissä, että he painat-
tivat keikkaa varten paidat (ja hienot 
paidat olivatkin, toim. huom.) omas-
ta aloitteestaan. Yona kertoi lisäksi, 
että heillä oli kilpaileva rahakkaampi 
tarjous soittaa Musiikkitalolla sama-
na iltana, mutta bändi valitsi AKL:n. 
Liikkuvien pilvien muusikoiden taus-
tat ovat kirjavat, sivarin ja kahden 
palveluksesta kieltäytymistä suunnit-
televan lisäksi bändistä löytyy entinen 
Kosovon rauhanturvaaja ja Yona itse 
on seurustellut totaalin kanssa hänen 
vankila-aikanaan. ”Mä vastustan so-
taa, siks mä oon täällä” päättää Yona 
napakasti, ja mitäpä tuohon olisi enää 
lisättävää.

Kysyttäessä Liitosta Plutonium 
74:n porukka aloittaa vanhalla huu-
lella ”me sekotettiin se ekaks IKL:n”. 
Nopeasti tosin käy selväksi, että AKL 
on bändille tuttu ja aseistakieltäyty-
minen asiana sydäntä lähellä. Kaikki 
soittoniekat ovat itse sivareita ja jä-

Aseistakieltäytyjäliitto järjesti 
18.11.2011 konsertin Helsingissä, 
musiikki- ja kulttuuritalo Nosturissa. 
Keikalla esiintymässä olivat vuoden 
2010 tulokas Emma-palkinnon saa-
nut Yona ja Orkesteri Liikkuvat Pilvet, 
sekä kulttimainetta nauttiva pitkän 
linjan helsinkiläisyhtye Plutonium 74. 
Yhtyeiden lisäksi konsertissa kuultiin 
Hermuset DJ:tä. Konsertin ajankohta 
oli valittu marraskuulle osin Arndt 
Pekurisen, Suomen kuuluisimman 
aseistakieltäytyjän muistoksi. Suomen 
valtio murhasi Pekurisen 5.11.1941 
Suomussalmella.

Konserttiin saapui yli 300 ihmis-
tä kuulemaan laadukasta kotimaista 
musiikkia ja tukemaan samalla Aseis-
takieltäytyjäliittoa. Itselleni molem-
mat yhtyeet olivat uusia tuttavuuk-
sia, mutta ehdin nähdä molempien 
esiintyvän muutaman biisin verran 
keikalla työskentelyn lomassa. Mo-
lempien yhtyeiden keikoilla oli hyvä 
tunnelma, joka välittyi jälkeenpäin 
ulos asti, ihmisten virratessa settien 
lopussa aulaan ja eteiseen. Yleisö kävi 
esittelypöydällä kiittämässä keikasta, 
ja jutustelun perusteella myös molem-
mat bändit pitivät tapahtumaa onnis-
tuneena.

Kun pahin keikkahumu oli ohi, 
kävin koputtelemassa bändien oville 
ja kyselemässä pientä juttutuokiota. 
Haastattelut muodostuivat enemmän 
läpänheittotuokioiksi ja molemmat 
bändit iskivät mielellään juttua leh-
den kanssa. Rento meininki haastatte-
luissa sopikin oikein mainiosti keikan-

senten kaverit ovat toimineet Liitos-
sa aktiiveina. Aseistakieltäytyminen 
itsessään herättää bändin jäsenissä 
positiivisia ajatuksia. Näin ollen kaik-
ki bändin jäsenet olivat innokkaita 
lähtemään keikalle tarjouksen tultua, 
”En keksi mitään muuta yhdistystä, 
joka sytyttäisi yhtä paljon”, eniten ää-
nessä ollut Ylermi heittää lopuksi.

Aseistakieltäytyjäliitto järjestää 
lähes kuukausittain laadukasta kult-
tuuritoimintaa, osin yhteistyössä mui-
den samanhenkisten tahojen kanssa. 
Rauhanasemalla on tarjolla kolme tai 
neljä punk-kattausta joka kevät ja syk-
sy, joista on muodostunut jo kahdek-
santoistavuotinen perinne. Tälle vuo-
delle on suunnitteilla kaksi isompaa 
antimilitaristista konserttia syksyllä. 
Kesäisin järjestämme matkan Ilosaa-
rirockiin ja yhdelle ulkomaalaiselle 
festarille, sekä olemme esillä muilla 
sopivilla isommilla festareilla ympä-
ri maata. Kahtena edellisenä syksynä 
AKL on ollut myös mukana Varjokir-
jamessujen järjestämisessä. Lisäksi 
toimitamme sekä painatamme kir-
jallisuutta ja pamfletteja, kustantaen 
myös äänilevyjä CD- ja LP-muodossa.

Antti Sipilä
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REA jakaa taas ilmaista 
ruokaa 

Helsingin Ruokaa ei aseita -ryh-
män toiminta jatkui talvitauon jäl-
keen lauantaina 14.4. vanhassa tutus-
sa paikassa, Kallion Karhupuistossa.

Alkukevään koleasta säästä huoli-
matta ruokaa jaettiin yli 30 ihmiselle. 
Toukokuun tapahtuma keräsi Karhu-
puistossa järjestetyn kirpputorin yhte-
ydessä jo yli 50 ihmistä. Seuraava ruo-
anjako järjestetään kesäkuun toisena 
lauantaina 9.6. ja sen jälkeen tämän 
kesän REA-leirillä heinäkuussa.

Rauhiksen keikat 18 vuotta 
18.2.2012

Rauhanaseman ensimmäinen keik-
ka järjestettiin 19.2.1994, kahdeksan-
toista pitkää vuotta sitten. Täysi-ikäis-
tymistä juhlistettiin päivää etuajassa 
konsertilla, jossa esiintyivät yhtyeet 
Rajat, Valehtelijat, EU-vostoliitto sekä 
Death Laser runsaalle ja innokkaalle 
yleisölle. Kiivaimmillaan keikkoja on 
pidetty kuukausittain, joskus vähän 
harvemmin, mutta perinne elää ja on 
tarpeellinen edelleen. Rauhispunk jat-
kuu taas syksyllä kahden keikan muo-
dossa.

Pussy Riot 
–tukikeikka 
Rauhanasemalla

Feministisen punkyhtye Pussy 
Riotin jäseniä pidätettiin Moskovas-
sa 4.3.2012. Samana päivänä Vladi-
mir Putin, jota yhtye on kritisoinut, 
valittiin Venäjän presidentiksi. Ve-
näjän valtaapitäville viimeinen niitti 
oli ilmeisesti yhtyeen helmikuussa 
järjestämä “punkrukous” Kristus Va-
pahtajan katedraalissa Moskovassa. 
Värikäs esitys arvosteli Kremlin ja 
ortodoksikirkon suhdetta ja siihen 
sisältyvässä laulussa pyydettiin mm. 
Neitsyt Mariaa karkottamaan Putin 
Venäjältä. Esitykseen osallistuneista 
viidestä henkilöstä kolmea (Nadezh-
da Tolokonnikova, Maria Aliokhina 
ja Jekaterina Samutsevich) pidetään 
yhä vangittuina. Heitä syytetään ”hu-
liganismista”, josta tuomio voi olla 
seitsemän vuotta vankeutta. 

Yhtye on saanut ympäri maailmaa 
laajasti tukea erilaisin mielenilmauk-
sin. Myös Suomessa on järjestetty aina-
kin ryhmäkuvauksia, mielenosoitus, 
tukibrunssi sekä erilaisia tempauksia 
kuten patsaiden lakitusta samanlaisil-
la värikkäillä kypärähupuilla, jollaisia 
Pussy Riot on käyttänyt tempauksis-
saan. Myös Amnesty International on 

vaatinut yhtyeen jäsenten vapautta-
mista ja ilmoittanut syytteiden olevan 
kohtuuttoman kovia rauhanomaisesta 
mielenilmauksesta.

Aseistakieltäytyjäliiton hallitus 
päätti lahjoittaa puolet seuraavan tu-
kikeikkansa tuotoista Pussy Riot yhty-
een tukikampanjalle, jonka rahat käy-
tetään mm. oikeuskuluihin. Keikalle 
saapui hyvin porukkaa ja musiikkista 
vastasi illan teeman mukaisesti neljä 
punkyhtyettä: M.O.R.A, Särkyneet, 
Kura ja Katujen Äänet.

 
Lisäinfoa: http://freepussyriot.org/
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Armeijavapaita kouluja Saksassa
Osana kansainvälistä kampanjaa 

nuorison militarisointia vastaan Sak-
sassa on vuodesta 2011 lähtien käyty 
erityistä Koulut ilman armeijaa (Schu-
le ohne Militär) -kampanjaa. Armeija-
vapaiksi julistautuneet koulut torjuvat 
yhteistyön armeijan kanssa, eivätkä 
huoli Bundeswehrin edustajia vie-
raikseen. Kampanja on ottanut tulta 
alleen monessa koulussa, niin opetta-
jien kuin oppilaidenkin keskuudessa. 
Alla eräitä esimerkkejä.

Berliiniläisessä Robert-Blum-Gym-
nasium –lukiossa opettajia, oppilaita 
ja vanhempia edustava  kouluneuvos-
to (Schulkonferenz) päätti 24.3.2011 
äänin 7-1 hyväksyä ehdotuksen tehdä 
koulusta armeijavapaa. Julkilausuma 
kuului kokonaisuudessaan näin:

Robert-Blum-Gymnasium 
– Koulu ilman armeijaa

Robert-Blum-Gymnasiumin koulu-
neuvosto vastustaa periaatteellisista 
syistä kaikkea yhteistyötä Bundes-
wehrin ja koululaitoksen välillä. Mu-
kaan lukien seuraavat asiat:

•	Yhteistyösopimukset Bundeswehrin 
 kanssa
•	Upseerien kutsuminen luennoi- 
 maan kouluun tai koulun järjestä- 
 miin tapahtumiin
•	Bundeswehrin tiloissa tapahtuvien 
 työharjoittelujen mainostaminen
•	 Luokkaretket Bundeswehrin tiloihin 
 ja Bundeswehrin järjestämiin tapah- 
 tumiin
•	Bundeswehrissä tapahtuvan oppi- 
 sopimuskoulutuksen ja Buhdesweh- 

 rin alaisissa korkeakouluissa opiske- 
 lun mainostaminen
•	Osallistuminen Bundeswehrin järjes- 
 tämiin kilpailuihin, nuorisotapahtu- 
 miin ja työnhakutapahtumiin
•	Bundeswehrin rekrytointimateriaa- 
 lin jakelu

23.–24.3.2011 Hessenin Offen-
bachissa sijaitsevan Käthe-Kollwitz-
Schule -ammattikoulun kaikki hal-
lintoelimet äänestivät myös kaikkea 
Bundeswehrin kanssa tapahtuvaa yh-
teistyötä vastaan – siitäkin huolimat-
ta, että Hessenin osavaltion kulttuu-
riministeriö oli marraskuussa 2010 
solminut yhteistyösopimuksen Bun-
deswehrin kanssa.

15.6.2011 Berliinin Friedrichshai-
nissa sijaitsevan August-Sander-Schu-
le –ammattikoulun yleiskokous hy-
väksyi kouluneuvostolle esitettäväksi 
julkilausuman, jossa koulu Robert-
Blum-Gumnasiumin tavoin vastustaa 
kaikkea yhteistyötä Bunderwehrin 
kanssa, painottaen lisäksi opettajien 
oikeutta päättää omista oppitunneis-
taan ”Beutelsbachin yhteisymmär-
ryksen” nimellä tunnetun asiakirjan 
hengessä. Kyseinen koulujen välinen 
sopimus määrittelee kansalaiskasva-
tuksen (Politische Bildung) standardit 
liittovaltiotasolla, todeten mm. että 
kiistanalaisia aiheita tulee opetukses-
sa myös käsitellä kiistanalaisina.

Martin-Buber-Schule Heppenheim 
–koulussa opettajien kokous hyväksyi 
päätöksen, jolla torjutaan Bundes-
wehrin vierailut kouluun.

Hulka-Pankok-Gesamtschule Düs-
seldorf – koulussa päätöslauselmaeh-

dotus “Koulu ilman Bundeswehria” 
lähti liikkeelle oppilaskunnasta. Opet-
tajat, vanhemmat ja oppilaat hyväk-
syivät sen yksimielisesti lokakuussa 
2010. 

Damstaditilaisen Bertolt-Brecht-
Schulen (BBS) yleiskokous päät-
ti 11.5.2012 asettua vastustamaan 
Hessenin osavaltion Bundeswehrin 
kanssa solmimaa yhteistyösopimusta. 
24.5. kouluneuvosto käsitteli yleis-
kokouksen ehdotusta ja seuraavana 
päivänä koulu julistettiin virallisesti 
”armeijavapaaksi”.

Armeijan pitäminen poissa kou-
luista on toisinaan edennyt myös 
epävirallisempia teitä. Toukokuussa 
2012 gelnhausenilaisen ammattikou-
lun talouden ja hallinnon opiskelijoi-
den Bundeswehrin nuorisoupseerille 
lähettämä kriittisten kysymysten lista 
sai hänen esimiehensä äkkiä ilmoitta-
maan, ettei hänen ollut enää lupa vie-
railla kyseisessä koulussa.

Jarkko Saipio

LISÄTIETOA AIHEESTA  http://www.
ag-friedensforschung.de/themen/
Schule/gelnhausen.html

LISÄTIETOA SCHULE OHNE
MILITÄR -KAMPANJASTA  http://
schule-ohne-militaer.de

Alkuperäinen artikkeli englannik-
si, saksaksi ja espanjaksi: War 
Resister’s International, Notes 
from	the	WRI	Office.	http://wri-irg.
org/node/15331
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SOTIEN VÄHENEMINEN
      - Rauhanliike toimii?

Usein kuulee väitettävän, että soti-
minen on erottamaton osa ihmisluon-
toa ja että sodanvastainen toiminta 
on siksi lähinnä toivotonta. Kiistaton 
tosiasia kuitenkin on, että valtioiden 
välisten sotien määrä on vähentynyt 
dramaattisesti viimeisten vuosikym-
menten ja jopa vuosisatojen aikana. 
Sisällissotienkin määrä on nopeasti 
laskenut Kylmän sodan lopun huipun 
jälkeen.

VALTIOIdEN VÄLISTEN SOTIEN 
VÄHENEMINEN

Kaikille vähänkään historiaa tunte-
ville (siis muutakin kuin  Toisen maail-
mansodan ja Kylmän sodan historiaa) 
on selvää, että aiempiin aikakausiin 
verrattuna maailmassa on nykyään 
erittäin vähän valtioiden välisiä sotia. 
Hyvin mahdollisesti vähemmän kuin 
koskaan aiemmin historiallisella ajal-
la. Sotien tarkka tilastointi on tulkin-
takysymysten vuoksi hankalaa, mutta 
pitkän aikavälin trendi on varsin kiis-
taton. Kalevi Holstin vuonna 2006 
ilmestyneessä artikkelissa Decline of 
Interstate War käyttämien laskelmi-
en mukaan ajanjaksolla 1495-1600 
mahdollisuus että jokin satunnaisesti 
valittu valtio oli jonakin satunnaises-
ti valittuna vuotena sodassa toisen 
valtion kanssa oli 1/48. Ajanjaksolla 
1815-1914 mahdollisuus oli 1/67, 
ajanjaksolla 1945-1991 enää 1/167 ja 
ajanjaksolla  1991-2003 vain 1/250. 
Ja Holstin laskelmat itse asiassa vähät-
televät Ensimmäistä maailmansotaa 
edeltäneiden vuosisatojen sotaisuut-
ta, koska hän sovelsi Kansainliittoa ja 
YK:tä edeltäviin aikoihin hyvin ahdas-
ta suvereenin valtion määritelmää ja 
sulki näin paljon kansainvälisiä sotia 
tilastojensa ulkopuolelle.(ks. K.S. Gle-
ditschin artikkeli A Revised List of 
Wars 1816-2002).  

Ottaen huomioon, että valtioiden 
välisten sotien potentiaalisten osa-
puolten määrä on kasvanut viimeisten 
sadan vuoden aikana räjähdysmäises-
ti, on valtioiden välisten suhteiden 
kärjistyminen sodaksi nykyään hy-
vin harvinaista. Jos sodiksi lasketaan 
vain sellaiset aseelliset konfliktit, joi-
den taisteluissa on kuollut vähintään  

1 000 ihmistä, valtioiden välisiä sotia 
on vuoden 1990 jälkeen ollut maail-
massa vain kolme: Etiopian ja Eritre-
an rajasota vuosina 1998-2000, Intian 
ja Pakistanin sotatoimet Kashmirissa 
vuonna 1999 ja Yhdysvaltain hyökkä-
ys Irakiin vuonna 2003. Kaikki muut 

viime vuosikymmenten kansainväliset 
sodat ovat olleet ”kansainvälistyneitä 
sisällissotia”, joissa ulkovallat ovat 
lähettäneet joukkoja ja aseita toiselle 
sodan osapuolelle (aivan kuten Suo-
messa vuonna 1918 tai Espanjassa 
vuonna 1936).
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Aseellisten	konfl	iktien	määrän	kehitys	1946-2011	Center	for	Systemic	Peacen	(2012)	
tilastojen mukaan.

SISÄLLISSOTIEN VÄHENEMINEN  

Sisällissotien kohdalla laskeva 
trendi ei ole lainkaan yhtä kiistaton 
kuin valtioiden välisten sotien koh-
dalla. 1990-luvulla puhuttiin sisäl-
lissotien määrän kasvusta valtioiden 
välisten sotien vähenemisen rinnalla. 
Sittemmin on sisällissotienkin määrä 
kuitenkin alkanut vähentyä. Kylmän 
sodan viimeisinä vuosikymmeninä al-
kanut sisällissotien yleistyminen saa-
vutti huippunsa vuosina 1990-1992. 
1990-luvun loppupuolelta lähtien 
määrä kääntyi selvään laskuun sekä 
Uppsalan yliopiston konfl iktintutki-
muslaitoksen Uppsala Confl ict Data 
Programin (UCDP) että yhdysval-
talaisen Center for Systemic Peace 
–tutkimuslaitoksen (CSP) tilastojen 
mukaan. Päättyneiden sisällissotien 
tilalle ei ole ilmaantunut uusia ollen-
kaan samaan tahtiin kuin 1990-lu-
vulla tai Kylmän sodan loppuaikoina. 
Ajanjaksolla 1990-1999 maailmassa 
oli 1 000 uhrin kynnyksellä laskettu-
na vuosittain käynnissä keskimäärin 
11 sotaa, aikavälillä 2000-2009 vain 
6,4. Kyse ei myöskään ole siitä, että 
suurehkot sodat olisivat korvautuneet 
1 000 uhrin kynnyksen alapuolelle 
jääneitä konfl ikteilla. Jos mukaan 
lasketaan kaikki vuoden aikana vä-
hintään 25 kuolonuhria aiheuttaneet 
aseelliset konfl iktit, UCDP:n tilastojen 

mukaan 1990-luvulla oli vuosittain 
käynnissä keskimäärin 44,6 aseellista 
konfl iktia, seuraavalla vuosikymme-
nellä 37,0. Saharan eteläpuolisessa 
Afrikassa aseellisten konfl iktien mää-
rä laski UCDP:n tilastojen mukaan 
vuoteen 2005 mennessä alhaisemmal-
le tasolle kuin kertaakaan 1970-luvun 
puolivälin jälkeen.

KONFLIKTIEN LYHENEMINEN
  
Huomionarvoista on myös se, että 

sotien keskimääräinen kesto ja inten-
siivisyys tuntuu selvästi vähentyneen 
viime vuosikymmeninä. Ayla Ogus 
ja Sacit Hadi Akdede tutkivat vuon-
na 2009 ilmestyneessä artikkelissaan 
aseellisten konfl iktien keston ja uhri-
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määrän kehitystä Toisen maailman-
sodan jälkeen, International Peace 
Research Centerin (PRIO) ja CSP:n 
tilastojen pohjalta. Matalan intensi-
teetin konfliktien kohdalla osapuolten 
tappioista on hankalampi saada luo-
tettavaa tietoa kuin selkeiden sotien, 
joten PRIO:n ja CSP:n lukujen välil-
lä oli odotetusti eroja. Peruskuva oli 
kuitenkin hyvin samanlainen: Kylmän 
sodan aikaiset aseelliset konfliktit oli-
vat keskimäärin selvästi pidempiä ja 
verisempiä kuin 1990-luvulla tapah-
tuneet, oli kyse sitten puhtaasti val-
tioiden sisäisistä tai useita valtioita 
käsittävistä konflikteita. 

CSP:n lukujen mukaan laskettuna 
aseelliset konfliktit kestivät 1990-lu-
vulla keskimäärin 1,89 vuotta, siinä 
missä 1980-luvulla keskimääräinen 
pituus oli 9,31 vuotta ja 1960-luvul-
la 8,13. 1950-luvulla sodat kestivät 
keskimäärin ”vain” 4,38 vuotta, mut-
ta olivat hyvin intensiivisiä. 1950-lu-
vun aseellisten konfliktien keskimää-
räinen kaatuneiden määrä oli lähes  
160 000, siinä missä 1960-luvulla 
luku oli n. 53 000, 1980-luvulla n.  
65 000 ja 1990-luvulla n. 11 000. 
PRIO:n tilastojen mukaan erot konflik-
tien kestossa eivät olleet yhtä suuria 
kuin CSP:n tilastojen, mutta niidenkin 
mukaan konfliktien keskimääräinen 
pituus romahti 1990-luvulla paljon al-
haisemmalle tasolle kuin muina Toi-
sen maailmansodan jälkeisinä vuosi-
kymmeninä.

SELITTÄMÄTöN VÄHENEMINEN?

Sotimisen väheneminen maail-
massa uhmaa suurin piirtein kaikkia 
perinteisiä teorioita sotien syistä. Jos 
sodat olisivat biologisista tekijöistä 
lähtevä väistämättömyys, jo vuosi-
satoja jatkuneen sotien vähenemisen 
olisi pitänyt loogisesti ajatellen olla 
mahdotonta.Yhteiskuntatieteellisten 
teorioiden selitysvoimaa taas kam-
pittaa se, että sodat ovat vähentyneet 
kaikkialla maailmassa ja kaikenlaisis-
sa yhteiskunnissa. Ydinaseiden luo-
maan kauhun tasapainoon vetoavat 
teoriat eivät selitä miksi ydinaseetto-
matkaan valtiot eivät enää juurikaan 
sodi keskenään, eivätkä toisaalta 
myöskään ole täysin pidättyneet ydin-
asevaltioiden sotilaallisesta haastami-
sesta. Demokratian leviämiseen ve-
toavat teoriat puolestaan eivät selitä 
sitä miksi itsenäistyneet siirtomaat ja 
Latinalaisen Amerikan maat sotivat 
1900-luvulla keskenään todella vä-
hän (erittäin paljon vähemmän kuin 
eurooppalaiset valtiot 1800-luvulla), 

kaikista diktatuurikausistaan huoli-
matta. Myöskään ihmisryhmien väli-
seen vihanpitoon ja resurssikilpailuun 
viittaavat teoriat sotien syistä eivät 
selitä vähenemistrendiä. Etninen, us-
konnollinen ja ideologinen väkival-
taan kiihotus ei ole hävinnyt maail-
masta minnekään. Luonnonvarojen 
riittävyys ei ole parantunut eivätkä 
valtioiden väliset tai sisäiset elintaso-
kuilut kaventuneet. 

Jotkut taloustieteilijät ovat esittä-
neet, että yhteiskuntien teollistumisen 
ja modernisoitumisen myötä sotien 
suhteellinen hinta olisi kasvanut ja 
valtiot alkaneet siksi panos-tuotos 
–ajattelua noudattaen pidättyä soti-
misesta. John Mueller on kuitenkin 
huomauttanut, että sodat ovat men-
neinä vuosisatoinakin olleet monesti 
katastrofaalisen tuhoisia ja että suh-
teessa taistelevien osapuolten brutto-
kansantuotteeseen 1800-luvun sodat 
eivät olleet taloudellisesti mitenkään 
”halvempia” kuin 1900-luvun sodat. 
Valtioiden välisten taloudellisten kyt-
kösten lisääntyminen on todennäköi-
sesti pikemminkin pitkien rauhankau-
sien seuraus kuin niiden syy. Suurien 
sisällissotien nopea väheneminen ei 
sekään selity taloudellisilla verkostoil-
la, koska sisällissotien osapuolten vä-
lillä on aina ollut tiiviitä taloudellisia 
kytköksiä. .

RAuHANLIIKKEEN VAIKuTuS 

John Muellerin näkemyksen mu-
kaan sotien väheneminen liittyy 

ennen kaikkea Ensimmäisen maail-
mansodan jälkeen tapahtuneeseen 
asennemuutokseen. Hän toteaa että 
ennen kyseistä sotaa filosofit ja po-
liitikot usein ylistivät sotaa ja pitivät 
pitkiä rauhankausia rappeuttavina. 
Liberaali Alexis de Tocqueville julis-
ti 1800-luvulla että sota ”lähes aina 
kehittää kansan mieltä ja kasvattaa 
heidän luonnettaan”. Kirjailija Emile 
Zola kirjoitti vuonna 1891 sodan ole-
van ”elämä itse… Meidän on syötävä 
ja tultava syödyiksi jotta maailma 
eläisi. Vain sotaisat kansakunnat ovat 
kukoistaneet: kansakunta kuolee heti 
kun se riisuu itsensä aseista”. Ensim-
mäisen maailmansodan jälkeen tällai-
set lausunnot kävivät äkkiä harvinai-
siksi. Ensimmäistä kertaa alkoi levitä 
laajalle ajatus, että hyökkäyssota olisi 
aina tuomittava, motiiveistaan riippu-
matta. Kansainliiton epäonnistumisen 
ja Toisen maailmansodan seuraukse-
na näytti ensin siltä, että tämä ajatus 
jäisi pelkäksi sanahelinäksi. Pitkällä 
tähtäimellä vaikuttaa kuitenkin siltä, 
että Ensimmäisen maailmansodan 
jälkeen tapahtunut murros on ollut 
aidosti perustava. Alueiden valloitta-
misesta toiselta valtiolta on tullut kan-
sainvälisessä politiikassa paitsi erit-
täin yksimielisesti paheksuttu myös 
erittäin harvoin yritetty asia. Vaikka 
siirtomaiden itsenäistymisprosessissa 
syntyneet valtioiden rajat ovat mones-
sa tapauksessa erittäin epäjohdonmu-
kaisia, niitä on muutettu asevoimin 
vain äärimmäisen harvoin (räikeänä 
vastakohtana Euroopan uusien valti-



9Sivari&Totaali         1/2012

tömän ruohonjuuritason liikkeen syn-
tyminen itseään ruokkiva prosessi. 
Suurin osa poliittiseen järjestelmään 
tyytymättömistä ihmisistä ei ole val-
mis kyseenalaistamaan ”vallitsevia 
tosiasia” ennen kuin on olemassa us-
kottava liike tyytymättömyyden kana-
voimiseksi. Rauhanliikkeen olemassa-
olo valmiina pohjana sodanvastaisille 
liikkeille on nostanut sotien poliittista 
hintaa ja vaikeuttanut sapelinkaliste-
lun kansalaisissa herättämän pelon 
ja epäluulon hautaamista valtiollisen 
propagandan alle.

TOIVOA JA EPÄVARMuuTTA  

Sisällissotien kohdalla on vielä 
liian aikaista sanoa onko sotimisen 
väheneminen pysyvää. Eräs syy si-
sällissotien vähenemiseen saattaa 
olla yksinkertaisesti se, että monissa 
maailmankolkissa 1990-luvun kaoot-
tisten sisällissotien kauhut ovat vielä 
tuoreessa muistissa eikä tyytymättö-
myyden lietsominen sodan asteelle 
ole siksi nyt ”muodissa”. John Mueller 
on varovaisen optimistisesti esittänyt, 
että kyseessä saattaisi olla pysyvämpi-
kin trendi. Hän arvioi että hallitukset 
ovat parinkymmenen viime vuoden 
aikana vihdoinkin alkaneet välttää 
konflikteja eskaloivaa ylireagointia 
suhteellisen pieniin asejoukkioihin.

On tietenkin muistettava, ettei 
pelkästä jonkin ilmiön vähenemisestä 
pitkällä aikavälillä voida vielä päätel-
lä sitä, että kehitys jatkuu tulevaisuu-
dessakin samanlaisena. Vuosi 2011 
muistutti sisällissotien määrän kehi-
tyksen suhteen itse asiassa enemmän 
1990-luvua kuin 2000-luvua. CSP:n 
tilastojen mukaan viime vuonna syt-
tyi seitsemän uutta suurta aseellista 
konfliktia (suurin määrä vuoden 2001 
jälkeen), minkä lisäksi yksikään ai-
emmin alkanut konflikti ei päättynyt 
viime vuoden aikana. Norsunluu-
rannikon, Egyptin ja  Libyan vuonna 
2011 alkaneiden aseellisten konflikti-
en CSP katsoo päättyneen vielä saman 
vuoden aikana, sisällissodat Jemenis-
sä, Syyriassa ja Sudanissa jatkuvat 
edelleen, samoin sunnien ja shiiojen 
väliset väkivaltaisuudet Irakissa (vii-
meksi mainittu konflikti näkyy CSP:n 
tilastoissa uutena vuonna 2011, koska 
CSP luokittelee erikseen Yhdysvaltain 
miehityksen aikana ja sen päättymi-
sen jälkeen tapahtuneet väkivaltai-
suudet Irakissa). 

Koska suurin osa vuoden 2011 
uusista aseellisista konflikteista liit-
tyy suoraan arabikevääseen, on vielä 
liian aikaista sanoa ovatko lähivuodet 

oiden välisille rajoille 1800-luvulla ja 
1900-luvun alkupuoliskolla). Entinen 
Brittiläinen Intia ja entinen Britannian 
Palestiina ovat ainoat maailmankol-
kat, joissa kiistat rajoista ovat viime 
vuosikymmeninä johtaneet toistuviin 
sotiin.  Ainoa Kylmän sodan päätty-
misen jälkeen sattunut tapaus, jossa 
suurempi valtio on yrittänyt liittää 
pienemmän itseensä on ollut Irakin 
hyökkäys Kuwaitiin vuonna 1990. 

Muellerin arvion mukaan asenne-
muutoksen syynä ei ollut pelkkä En-
simmäisen maailmansodan tuhoisuus 
sinänsä. Tuhoisia sotia oli ollut ennen-
kin. Olennaista on hänen mielestään 
se, että Ensimmäinen maailmanso-
ta oli ensimmäinen sota jota edelsi 
voimakas rauhanliike. Sodan osoit-
tautuminen paljon odotettua kau-
heammaksi vahvisti ihmisten silmissä 
rauhanliikkeen ennen sotaa esittäneet 
argumentit tosiksi. Toisen maailman-
sodan aiheuttamat vielä suuremmat 
tuhot (ennen kaikkea siviiliuhrien 
määrän nopea kasvu) vahvistivat tätä 
maailmansotien välillä syntynyttä 
trendiä entisestään. 

Rauhanliike on tietenkin itsessään 
yhteiskunnallisen kehityksen tulos, 
mutta järjestyneen sodanvastaisen 
toiminnan synty on aivan epäilyksettä 
vaikuttanut siihen, että valloitussodis-
ta on tullut lähes samanlainen ana-
kronismi kuin virallistetusta orjuudes-
ta. Kuten autoritaaristen hallitusten 
vastaiset kansanliikkeet ympäri maa-
ilmaa vuonna 2011 ovat osoittaneet, 
on hallituksen politiikkaan tyytymät-

maailmassa sotaisampia kuin uuden 
vuosituhannen ensimmäinen vuosi-
kymmen. On kuitenkin muistettava, 
että Libyaa ja Syyriaa lukuun ottamat-
ta arabikevät on ollut huomattavasti 
vähemmän verinen kuin tyypilliset 
Kylmän sodan aikaiset autoritaaristen 
hallitusten ja kapinallisten väliset kon-
fliktit Kaakkois-Aasiassa, Afrikassa 
ja Väli-Amerikassa. Väkivallattoman 
vastarinnan suosion kasvu näyttää 
nykyään usein hillitsevän konfliktien 
eskaloitumista vielä silloinkin kun ne 
ovat jo kärjistyneet väkivaltaisiksi

Jarkko Saipio   
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Viiden vuoden ajan Gangjeongin 
kylän asukkaat Jejun saarella Etelä-
Koreassa ovat väkivallattomasti ja 
rohkeasti vastustaneet laivastotuki-
kohdan rakentamista mailleen. Suun-
niteltu Etelä-Korean laivastotukikohta 
tulisi peittämään 50 hehtaaria maan-
viljelykseen sopivaa maata ja olisi 
rajoittamattomasti Yhdysvaltain lai-
vaston ja maavoimien käytössä. Sitä 
tultaisiin käyttämään lentotukialus-
ten, ydinsukellusveneiden ja Yhdys-
valtain ohjuspuolustusjärjestelmän 
osana käytettävien AEGIS-sotalai-
vojen tukikohtana. Todennäköisesti 
tukikohtaa käytettäisiin myös Kiinan 
kanssa käytävässä konfliktissa, jota 
USA suunnittelee ja johon se avoi-
mesti valmistautuu. Yhdysvaltain 
armeija on simuloinut vuoteen 2016 
sijoittuvan ensi-iskun Kiinaa vastaan, 
ja ohjushyökkäysjärjestelmä on avain-
asemassa USA:n ensi-iskustrategiassa. 
Ohjushyökkäysjärjestelmien on myös 
todistettu toimivan aseina satelliitteja 
vastaan ja ne lietsovat uutta asevarus-
telukilpailua Yhdyvaltain, Venäjän ja 
Kiinan välillä.

Pentagon on nyt saartamassa Ve-
näjää (jolla on maailman suurimmat 
maakaasuvarannot sekä merkittävät 
öljyvarannot) ja Kiinaa (nousevaa ta-
lousmahtia) ohjushyökkäysjärjestel-
millä. Yhdysvallat tietää, ettei se voi 
kilpailla Kiinan kanssa taloudellisesti, 
mutta Kiina tuo yli 60 prosenttia öl-
jystään laivoilla. Jos Pentagon voisi 
tukahduttaa Kiinan kyvyn kuljettaa 
tätä perusresurssia, sillä olisi Kiinan 
taloudellisen koneiston avaimet kä-
sissään. Kaavailtu laivastotukikohta 
Jeju-saarella on vain vajaan 500 ki-
lometrin päässä Kiinan rannikosta ja 
siitä tulisi strateginen satama AEGIS-
aluksille ja muille sotalaivoille. Se 
tulisi myös olemaan ydinsukellusve-
neiden käytössä. Yhdysvalloilla on yli 
1000 sotilastukikohtaa ympäri maa-
ilmaa (yksin Etelä-Koreassa 82 tuki-
kohtaa) – Kiinalla puolestaan ei ole 
merkittäviä sotilastukikohtia rajojen-
sa ulkopuolella. Laivastotukikohdan 
rakentaminen Gangjeongiin palvelee 

vain sotilaallisten jännitteiden lietso-
mista ja luo esteen maailmanrauhalle 
Itä-Aasian alueella.

Tukikohta tulee tuottamaan pal-
jon enemmän ongelmia kuin se tulee 
niitä ratkaisemaan, sillä Kiina on Ete-
lä-Korean tärkein kauppakumppani. 
USA yrittää  kuitenkin muuttaa tämän 
mallin ja on juuri allekirjoittanut va-
paakauppasopimuksen Etelä-Korean 
kanssa, huolimatta siitä että Etelä-Ko-
rean kansalaisyhteiskunta on laajasti 
vastustanut sopimusta. 

Viimeksi kun Jejulle sijoitettiin 
sotilastukikohta vuonna 1948, yli  
30 000 ihmistä (yhdeksäsosa väes-
töstä) tapettiin Sasamina tunnetussa 
kansanmurhassa. Heidät tappoi Yh-
dysvaltain sotilashallinnon alaisuu-
dessa toiminut Etelä-Korean hallitus. 
84 kylää hävitettiin maan tasalle, ja 
tämä poltetun maan taktiikka jätti jäl-
keensä tuhansia pakolaisia. Ihmisten 
ei edes sallittu avoimesti puhua tästä 
traumasta ennen vuotta 2006, jolloin 
presidentti Roh Moo-Hyun virallisesti 
pahoitteli joukkomurhaa ja nimitti Je-
jun ”Maailmanrauhan saareksi (Island 
of World Peace)”. Voi vain kuvitella 
kuinka karmea petoksen tunne oli, 
kun hän vain kaksi vuotta myöhem-
min hyväksyi laivastotukikohdan ra-
kentamisen Jejulle.

Eivät vain sodanvastustajat, vaan 
myös ympäristönsuojelijat ovat huo-
lissaan laivastotukikohdan rakenta-
misesta. UNESCO on nimennyt Jejun 
biosfäärialueeksi ja Gangjeongin ky-
lää ympäröi kolme UNESCO:n maa-
ilman luonnonperintökohdetta, yh-
deksän UNESCO:n Geopark-kohdetta. 
Lisäksi Jeju on valittu kansainvälises-
sä äänestyksessä yhdeksi ”Maailman 
seitsemästä luonnonihmeestä”. Meri 
Gangjeongin edessä on puhtain ja kau-
nein Jejulla ja muodostaa UNESCO:n 
luonnonperintökohteiden joukossa 
ainoan pehmeän korallin elinympäris-
tön, jossa elää myös muita uhanalai-
sia eliöitä, kuten pullokuonodelfiini 
Tursiops aduncus  (IUCN:n listaama 
uhanalainen laji) ja punajalkarapu 
(Koreassa uhanlaiseksi julistettu laji). 

Väkivallatonta vastarintaa 
uSA:n sotasuunnitelmille 
Gangjeongissa, Jejulla

kirjoittaja: Angie Zelter
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Alue Gangjeongin ympärillä on julis-
tettu tiukemmin luokituksen suojelu-
alueeksi, mutta armeija on vain yksin-
kertaisesti jättänyt huomiotta kaikki 
sitä koskevat suojelumääräykset.  

Gureombin kallio, jossa monet 
tukikohtaa vastustavista mielenosoi-
tuksista järjestetään, ei ole ainoastaan 
ympäristöltään herkkä, vaan lisäksi 
muinainen rukouspaikka. Se on ainoa  
vulkaaninen makean veden silokallio 
Koreassa ja kallion alla sijaitsevan 
lähteen uskotaan olevan Gangjeongin 
virran alkulähde, josta 70 prosenttia 
eteläisen saaren juomavedestä tu-
lee. Ensimmäiset tuhoamisyhtiöiden, 
Samsungin ja Daelimin, tekemät kalli-
oiden räjäytykset johtivat tämän vesi-
lähteen saastumiseen ja pelätään, että 
tämä vaikuttaa pahasti juomaveteen. 

Kyläläisten ja heidän tukijoidensa 
vastarinta on ollut huomattavaa siitä 
huolimatta, että heitä on toistuvasti 
pidätetty, vangittu ja sakotettu ras-
kaasti. Etelä-Korean armeijan väite, 
että tukikohdan rakentaminen olisi 
hyväksytty demokraattisessa äänes-
tyksessä, on paljastettu valheeksi. 
Vain 87 ihmisellä (1 800 asukkaasta), 
joista osa oli lahjottu, oli mahdolli-
suus äänestää. Kun kylä valitsi uuden 
pormestarin ja piti oman äänestyk-
sensä, joka oikeasti otti mukaan koko 
yhteisön ja toteutettiin asianmukaise-
na lippuäänestyksenä, 94 prosenttia 
kyläläisistä vastusti sotilastukikohtaa 
. Tästä huolimatta hallitus ja armeija  
kieltäytyivät tunnustamasta äänestys-
tulosta. Demokraattisesti valittu 94 
prosentin äänestystä valvonut por-
mestari vapautettiin äskettäin kolmen 
kuukauden vankeudestaan, johon hä-
net oli tuomittu kyläläisten oikeuksi-
en puolustamisesta. 

Kylä on järjestänyt lehdistötilai-
suuksia, lobannut Jejun saaren val-
tuustoa ja Soulin keskushallintoa sekä 
järjestänyt rauhanomaisia mielen-
osoituksia, ja tästä kiitokseksi heidät 
on altistettu poliisin häirinnälle, pa-
hoinpitelyille, yhteisöä hajottavalle 
lahjonnalle ja laittomille keinoille, 
jotka ovat vieneen heiltä ikivanhan 

oikeuden rukoilla pyhillä kallioillaan 
ja käyttää paikallista yleistä satamaa.

Tuhotyön edetessä väkivallaton 
vastarinta on kehittynyt päivittäisik-
si saarroiksi, joihin noin 200 ihmistä 
osallistuu säännöllisesti. Heidän pro-
testinsa ovat rauhanomaisia ja väkival-
lattomia, mutta niitä vastaan käytetty 
voima on yhä väkivaltaisempaa, eri-
tyisesti huhtikuun 11. päivän vaalien 
lähestyessä. Lee Myung-Bakin hallitus 
toimeenpanee tuhotyötä niin nopeasti 
kuin mahdollista, jotta tilanteesta tu-
lisi peruuttamaton. Yli 400 ihmistä on 
pidätetty vuoden 2010 alun jälkeen 
ja heidän määränsä on alkanut kas-
vaa nopeasti Gureombin kallioiden 
räjäytysten alettua 7. maaliskuuta. 
Pahaenteisesti yli puolitoista tuhat-
ta mellakkapoliisia on tuotu asemiin 
mantereelta – sellaista ei ole koettu 
saarella vuoden 1948 massamurhan 
jälkeen. Mielenosoittajat yrittävät nyt 
tunkeutua rakennustyömaalle estääk-
seen tuhoamista rauhanomaisesti, he 
rikkovat aitoja ja leikkaavat piikkilan-
kaa, koettavat päästä venein ja kaja-
kein meriteitse pyhille kallioille – ja 
jokainen aktio kohtaa yhä enemmän 
ja enemmän väkivaltaa. Mielenosoit-
tajat osoittavat huomattavaa rohkeut-
ta poliisin sekä Samsungin ja Daelimin 
vartijoiden väkivallan edessä. Ihmisiä 
on hakattu, heiltä on lyöty hampaat 
kurkkuun, he ovat saaneet aivotäräh-
dyksiä ja luunmurtumia. 

Yhtäkään näistä tapauksista ei ole 
päästetty tuomioistuimeen. Eivät liioin 
tiesulut, julkisen sataman sulkemiset, 
rannikopoliisin varastamat julkiset 
kajakit tai laiton ympäristönsuojelu-
rakenteiden hävittäminen ole olleet 
oikeudellisen tutkinnan kohteena.

Vastarinta joka tapauksessa jat-
kuu. Esimerkiksi 3. huhtikuuta viisi 
pastoria murtautui aidan läpi aikaisin 
aamulla ja heidät pidätettiin heidän 
saavuttuaan armeijan rakennustyö-
maalle yrittääkseen estää räjäytykset. 
Saarelaisten urhea vastarinta tarvitsee 
tukea rauhaa rakastavilta ihmisiltä 
ympäri maailmaa. 

LÄHTEET JA LISÄTIETOJA

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=G-d6lpbFh0A
http://www.tridentploughshares.org/article1679
Matthew Hoeyn artikkeli Save Jeju –verkkosivuilla www.savejejuisland.org
Bruce Gagnonin artikkelit sivustolla www.space4peace.org
http://www.facebook.com/groups/nonavalbase/10150836007689815/

Julkaistu	alunperin	War	Resisters’	Internationalin	lehdessä	The	Broken	Rifle, 
Huhtikuu	2012,	No.	91
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Suomalaiset 
NATO:a vastaan Brysselissä

kalla oli rauhanaktivisteja noin kym-
menestä muustakin maasta.

NATO Game Over järjestettiin 
samaan aikaan, kun sotilasliitto val-
mistautui USA:n Chicagossa touko-
kuun puolivälissä järjestettyyn huip-
pukokoukseensa. Tapahtuman viesti 
oli selkeä: NATO on aggressiivinen 
sotilasliitto, joka tekee interventioita 
jättäen jälkeensä sekasortoa (kuten 
näyttää tapahtuvan Libyassa) tai täy-
dellisen kaaoksen (Afganistanissa). 
Sillä on ydinaseita, se on valmis jopa 
niiden ensikäyttöön ja Eurooppaan si-
joitetut kylmän sodan aikaiset taktiset 
ydinaseet ovat poistamisvaatimuksis-
ta huolimatta edelleen paikoillaan. 
Vaikkei Suomi olekaan sotilasliiton 
täysjäsen, on Suomen ulkopolitiikka, 
asevarustelu ja armeija yhdenmukais-
tettu NATO:n kanssa. NATO-yhteistyö 
on myös johtanut Suomen tosiasialli-
sesti sisällissodan osapuoleksi Afga-
nistanin epäonnistuneeksi osoittautu-
neessa operaatiossa.

Tapahtuman muoto oli saman-
lainen kuin aikaisemmissa aktioissa 
päämajalla tai Kleine Brogelissa. Noin 
500 aktioon osallistunutta saapui bus-
seilla ja muilla kulkuvälineillä pääma-
jan läheisyyteen, josta he aloittivat 
pienryhmiin jakautuneina päämajan 
lähestymisen. Taktiikkaa oli kuiten-
kin hieman hiottu, ja ryhmät pyrittiin 
sijoittelemaan aikaisempaa koordi-
noidummin päämajan eri puolille. 
Varmasti ainakin osittain tämän seu-
rauksena tukikohdan aidalle ja sen si-
säpuolellekin pääsi tällä kertaa enem-
män ihmisiä kuin edellisillä kerroilla.

Aidalle asti pääsivät myös useim-
mat 19:stä Brysselissä pidätetystä 

1.4. NATO:n päämajalla Brysse-
lissä järjestetty NATO Game Over 
-tapahtuma keräsi jälleen runsaan 
pohjoismaisen osallistujajoukon: ta-
pahtumaan osallistui noin 25 suo-
malaista sekä kolmisenkymmentä 
ruotsalaista rauhanaktivistia. Suurin 
osa heistä oli saapunut paikalle AKL:n 
bussikuljetuksella, muutama muilla 
keinoin.

Antimilitaristisella kansalaistot-
telemattomuudella on Belgiassa jo 
pitkät perinteet. Ensimmäiset Bombs-
pottingit järjestettiin Kleine Brogelin 
sotilastukikohdassa 1990-luvun puo-
livälissä ja suomalaisiakin oli ensim-
mäisen kerran isommalla joukolla 
mukana jo keväällä 2001, pienem-
mällä aikaisemminkin. Tapahtumilla 
oli keskeinen rooli siinä, että aiemmin 
lähes vaiettu asia – USA:n ydinaseet 
Belgiassa – nousi vilkkaan keskuste-
lun kohteeksi. Tällä hetkellähän mo-
net Euroopan NATO-maiden hallituk-
setkin jo virallisesti vaativat USA:n 
taktisten ydinaseiden poistamista. 
Keväällä 2010 tällaisen vaatimuksen 
esittivät Belgia, Saksa, Luxemburg, 
Hollanti ja Norja.

Reilun viidentoista vuoden aika-
na tapahtumat ovat kasvaneet, nii-
den polttopisteessä eivät ole enää 
pelkästään ydinaseet, vaan NATO:n 
toiminta kokonaisuudessaan, ja pää-
järjestäjä on alkuaikojen For Mother 
Earth -järjestön sijasta nykyään Belgi-
an WRI-sektio, Forum voor Vredesak-
tie. Tämän vuoden NATO Game Over 
oli myös Euroopan antimilitaristisen 
verkoston päätapahtuma, ja vaikka 
pohjoismaalaiset olivatkin tavalliseen 
tapaan suurin ulkomaalaisryhmä, pai-

suomalaisesta, jotka lähestyivät mää-
ränpäätä yhdessä ruotsalaisten kans-
sa ensimmäisten joukossa päämajan 
itäpuolella olevien peltojen yli. Loput 
puolentusinaa taas keskittyivät tiedo-
tus- ja tukitehtäviin reilut parisataa 
henkeä keränneessä mielenosoituk-
sessa, joka kokoontui vastapäätä pää-
majan pääporttia tukemaan kansalais-
tottelemattomia sekä ihmettelemään 
piikkilanka-aitojen takana kohoavia 
mustuneita elementtiparakkeja, joista 
maailmanhistorian mahtavinta soti-
lasliittoa johdetaan. Uusi päämaja-
kompleksi on toki tällä hetkellä nou-
semassa vanhan viereen.

Edellisen NATO:n päämajalla jär-
jestetyn suurtapahtuman (keväällä 
2008) yhteydessä huomiota herätti-
vät poliisin paikoin erittäin kovat ot-
teet väkivallattomia mielenosoittajia 
kohtaan. Tällä kertaa vastaavasta ei 
raportoitu samassa mittakaavassa. 
Uutta tällä kertaa oli kuitenkin kemi-
allinen aseistus: muutama suomalai-
nenkin sai poliisilta kasvoilleen kyy-
nelkaasu- tai pippurisumutesuihkeen.

Kaiken kaikkiaan reissu sujui kui-
tenkin hienosti. Isompia ongelmia 
ei esiintynyt – Brysselin laidalla si-
jainneen majapaikkamme kylmyyttä 
lukuunottamatta – ja tunnelma mat-
kalaisten kesken oli mainio. Kyseessä 
taisi olla myös ensimmäinen AKL:n 
mielenosoitusmatka, jota virkavalta ei 
häirinnyt yhdelläkään rajalla. Jatkoa 
siis seuraa, kun Euroopan antimilita-
ristinen verkosto kokoaa seuraavan 
kerran voimansa yhteiseen tapahtu-
maan, näillä näkymin ensi vuonna. 

Kaj Raninen
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Ofog  
 
—Antimilitarismia 
   länsinaapurissa

Voisitko esitellä itsesi, kuka olet 
ja mistä kaupungista tulet?

Kristiina: Olen Kristiina, asun Gö-
teborgissa, Ruotsissa. Olen aktiivinen 
Ofogissa, mutta teen myös palkkatöitä 
kirjanpitäjänä. 

Elin: Olen Elin, asun myös Götebor-
gissa. Toimin myös Ofogissa. Aloin ole-
maan aktiviinen Ofogissa viime kesänä. 
Lopetin silloin työni. Aloin tuntemaan 
itseni jälleen ihmiseksi ja halusin tehdä 
hyviä asioita.

Kuinka aloitit toiminnan 
Ofogissa ja milloin se oli?

Kristiina: Olin aktiivinen ympäris-
töliikkeessä nuorempana ja sitä kautta 
tutustuin ihmisiin jotka toimivat erilai-
sissa liikkeissä. Olin aktiivinen nuorten 
ympäristöjärjestössä, ja kun minusta tuli 
liian vanha siihen aloin toimia Ofogissa. 
Osallistuin ensimmäistä kertaa Ofogin 
toimintaan vuonna 2009  Luulajassa 
siellä olleiden NATO-harjoitusten vas-
taisella toimintaleirillä. Olen osallistunut 
usean vuoden ajan myös feministiseen 
toimintaan.

Elin: Minäkin olen toiminut erilai-
sissa järjestöissä jo siitä lähtien kun olin 
hyvin nuori. Olin aktiivinen aurantako-
jaliikkeessä, tehden työtä rauhan puo-
lesta. Viimeiset viisi vuotta olen tehnyt 
liikaa töitä. Olin töissä osuuskunnassa, 
joka tekee ympäristöystävällisiä ihonhoi-
totuotteita, saippuoita, shampoita jne. 
Tänä aikana en osallistunut poliittiseen 
toimintaan muuten kuin toimimalla 
naapurustossani. Sitten päätin lopettaa 
työt ja alkaa toimia taas aktiivisemmin. 
Olin kuullut Ofogista ja sen toiminnasta 
hyvää, mutta en ollut voinut osallistua 
heidän tapahtumiinsa. Kun vapauduin 
töistä kesällä 2011 päätin lähteä Luu-
lajaan Ofogin järjestämälle leirille. Olen 
aikaisemmin järjestänyt itse monenlaisia 
tapahtumia ja täytyy sanoa, että olen 

aika vaativa. Pidin kuitenkin paljon siitä 
miten leiri oli organisoitu ja Ofogin toi-
mintatavoista. Ofog on anarkistisempi 
kuin organisaatiot, joissa olen toiminut 
aikaisemmin. Silti se toimii hyvin. Niinpä 
rakastuin, ja nyt tapailen Ofogia kerran 
viikossa (naurua).

ANTIMILITARISMI NOSTEESSA

Minkälaista antimilitaristista 
toimintaa Ruotsissa on ja mihin 
olet itse osallistunut?

Kristiina: Ofogin lisäksi varsinaisia 
antimilitaristisia järjestöjä ei ole. Perin-
teisemmät rauhanjärjestöt eivät näe juu-
rikaan ongelmaa siinä, että ruosalaisia 
joukko-osastoja on Afganistanissa enkä 
siksi pidä niitä oikeastaan antimilitaristi-
sina. Svenska Freds pitää ääntä ainoas-
taa siitä, ettei aseita pidä myydä dikta-
tuureihin enkä siksi pidä myöskään sitä 
antimilitaristisena.

Elin: Luulen että kristillinen rauhan-
liike vastustaa kaikkea asekauppaa. Se ei 
kuitenkaan toimi sitä vastaan. Auranta-
kojaliike, jossa toimin aiemmin, ei toimi 
enää. Siihen kuului useita läheisryhmiä, 
jotka tuhosivat aseita. Vuonna 1993 
osallistuin aktioon läheisryhmässä, joka 
tuhosi pommikoneen. Se sai paljon me-
diahuomiota ja aurantakojaliikkeeseen 
tuli useita aktiivisia läheisryhmiä. Meillä 
oli myös leirejä asetehtaiden ulkopuolel-
la. Silloin tapahtui paljon, mutta en tie-
dä miksi aurantakojaliike ei enää toimi 
aktiivisesti. Vaikka aurantakojaliikkeen 
nimi tulee  Raamatusta,  emme olleet 
kristillinen ryhmä. Monet toimijoista oli-
vat kristittyjä, mutta toiset kuten minä 
taas eivät olleet. 

Ruotsissa on iso aseteollisuus, 
miten se vaikuttaa 
toimintaanne?

Kristiina: Keskeinen meitä vastaan 
käytetty argumentti on aseteollisuuden 

Viime vuosina kansainvälisiin an-
timilitaristisiin tapahtumineen Aseis-
takieltäytyjäliiton bussikuljetuksella 
matkanneet ovat voineet tavata ruot-
salaisia antimilitaristeja, jotka toimi-
vat antimilitaristisessa Ofog -verkos-
tossa. Monille on kuitenkin varmasti 
jäänyt epäselväksi mikä Ofog on ja 
ketkä siinä toimivat. Nappasimme 
kaksi Ofog-aktiivia haastateltavaksi 
Belgiassa järjestetyn Nato Game Over 
-kansalaistottelemattomuustapahtu-
man paluumatkalla.

OFOG-VERKOSTO

Ofog on vuonna 2002 perustet-
tu antimilitaristinen verkosto. 
Alkujaan toiminta keskittyi ulko-
mailla tapahtuviin kansalaistot-
telemattomuustapahtumiin osal-
listumiseen. Sittemin toiminta 
on aktivoitunut myös Ruotsissa. 
Verkosto sai laajaa julkisuutta 
vuonna 2008, kun sen aktiivit 
tuhosivat muun muassa Carl 
Gustav -kranaatinheittimiä Kar-
skogassa. 2011 verkosto järjesti 
isoimman tapahtumansa, War 
Starts Here -leirin, johon osallis-
tui yli 200 ihmistä. Tapahtumalla 
vastustettiin NEAT-sotaharjoitus-
aluetta merkkaamalla sitä ja sin-
ne johtavia teitä vaaleanpunai-
sella värillä. Erityisesti Ruotsin 
asekauppaan liittyvä toiminta on 
ollut aktiivista.

Verkostolla on tällä hetkellä aktii-
visia ryhmiä Malmössä, Götebor-
gissa, Umeåssa, Mjölbyssä, Tuk-
holmassa ja Luulajassa.  Jokainen 
verkoston ryhmä toimii itsenäi-
sesti. Vuosittain verkosto pyrkii 
pitämään ainakin yhden maan-
laajuisen tapaamisen. Verkosto 
on War Resisters Internationalin 
Ruotsin jaosto.
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työllistävä vaikutus. Siihen on hankala 
vastata, koska meiltä odotetaan selke-
ää vastausta siihen mistä ihmiset saa-
vat palkkatyötä aseiden valmistamisen 
sijaan.

Elin: Yksi hyvin käytetty argumentti 
on myös se, että Ruotsin on pieni maa ja 
meidän on turvattava itsenäisyytemme 
aseellisesti. Tätä argumenttia jatketaan 
myös väittämällä, että meillä on olta-
va oma aseteollisuus ja että meidän on 
myytävä aseita ulkomaille, jotta voim-
me ylläpitää omaa asejärjestelmääm-
me. Nämä argumentit alkavat kuitenkin 
mielestäni olla jo vähän vanhentuneita, 
eivätkä kaikki usko enää niihin.

Kristiina: Pakkaa kuitenkin sekoit-
taa se, ettei nykyään enää ole olemassa 
selkeärajaista aseteollisuutta. Kyse on 
niin korkeasta teknologiasta, että mei-
dän on vaikea osoittaa millä kaikilla 
teknologian haaroilla on yhteyksiä ase-
teollisuuteen. Monet teknologiat ovat 
käytössä sekä siviilipuolella että sotimis-
tarkoituksiin.  

Osallistuitte molemmat viime 
kesänä War starts here -leirille 
Luulajassa, Ruotsissa. Olitteko 
myös järjestämässä sitä?

Elin: En osallistunut järjestelyihin.

Kristiina: Osallistuin järjestelyihin 
jo vuotta ennen leiriä, eli voisi kai sanoa, 
että olin ydinporukassa järjestämässä 
sitä. Vuoden 2011 maaliskuussa osal-
listuin seminaarikierrokselle, joka kiersi 
ympäri Ruotsia kolme viikkoa. Mainos-
timme leiriä sekä puhuimme militaris-
mista Ruotsissa.

Mainostitteko leiriä 
muilla tavoin? 

Kristiina: Meillä oli PR-ryhmä, 
joka teki lennäkkejä, joita lähetettiin 
ympäri Eurooppaa. Kävimme myös eri 
maissa useissa tapahtumissa puhumassa 
leiristä sekä otimme yhteyttä muihin eu-
rooppalaisiin ryhmiin. Päästrategiamme 
oli tavata ihmisiä ja puhua heidän kans-
saan. Halusimme mobilisoida ihmisiä 
tällä tavalla.

Miltä sinusta tuntui osallistua 
isomman tapahtuman 
järjestämiseen ja miten se 
mielestäsi sujui?

Kristiina: Tapahtuma oli erittäin 
onnistunut ja oli inspiroivaa järjestää 
iso kansainvälinen tapahtuma Ruotsis-

sa. Oli myös hienoa, että paikalle saapui 
paljon ihmisiä, vaikka se oli niin kauka-
na pohjoisessa. Leiri myös edisti paljon 
Ofogin toimintaa sillä sen jälkeen perus-
tettiin useita uusia paikallisryhmiä ym-
päri Ruotsia leirin inspiroimina.

Oliko leirillä muunlaisia 
vaikutuksia Ofogin toimintaan?

Kristiina: Moni sai kokemusta 
kansalaistottelemattomuustapahtumista 
ja jotkut joutuivat ensimmäistä kertaa 
oikeuteen. Tämä oli hyvä asia, koska 
saatuaan ensimmäinen tuomion oikeu-
dessa syntyy lumipalloefekti ja alkaa 
toimimaan jatkossakin aktiivisesti (koko 
porukka remahtaa nauramaan). Kun 
meillä oli maanlaajuinen tapaaminen 
syksyllä moni ihminen halusi itse järjes-
tää uuden leirin. Oli mahtavaa, että uu-
sia ihmisiä tuli mukaan toimintaan. Koin 
että voin ottaa vähän rennommin, eikä 
minun tarvitse tehdä enää kaikkea. Mie-
lestäni sen kuuluu mennäkin juuri näin, 
että kun uudet ihmiset tulevat mukaan 
toimintaan, tulee vanhojen toimijoiden 
antaa heille tilaa järjestää itse toimintaa 
ja oppia uusia asioita.

Elin: Minä olin erittäin vaikuttunut 
leiristä ja aloin myös toimimaan sen jäl-
keen aktiivisesti Ofogissa.

Minkälaista toimintaa teillä on 
meneillään ja suunnitteilla?

Kristiina: Monet paikalliset ryhmät 
järjestävät aktiivisesti erilaista toimin-
taa. Esimerkiksi Umeåssa monet halu-
avat mennä uudestaan NEATin (North 
European Aerospace Testrange) sotahar-
joitusalueelle ja tehdä jotain siellä. Tuk-
holmassa on paljon aseteollisuutta ja he 
ovat järjestäneet opastettuja kierroksia 
aseteollisuuden toimistoille. Malmössä 
kampanjoidaan infrapunatähtäimiä val-
mistavaa Aimpointia vastaan. Malmössä 
on tänä keväänä tulossa oikeudenkäyn-
ti, jossa Aimpoint on haastanut aktivistit 
oikeuteen, koska he kiipesivät Aimpoin-
tin aitojen yli vuonna 2008. Göteborgis-
sa olemme toimineet armeijan värväys-
tä vastaan. Ruotsissa lakkautettiin pari 
vuotta sitten yleinen asevelvollisuus ja 
nyt järjestetään isoja kampanjoita, jotta 
saataisiin tarpeeksi ihmisiä armeijaan. 
Olemme vastanneet kampanjointiin käy-
mällä puhumassa kouluissa ja erilaisissa 
tapahtumissa. Lisäksi pidämme Götebor-
gissa kerran kuukaudessa kaikille avoin-
ta kahvilaa, jossa käsitellään erilaisia 
poliittisia aiheita.

Kuulin, että Ofog järjestää tänä 

vuonna kesäkurssin, jonka 
aiheena on antimilitarismi ja 
feminismi. Voitteko kertoa 
jotain siitä?

Kristiina: Kurssi on ruotsiksi ja 
kaikille avoin. Se kestää kuukauden ja 
ensimmäiset kolme viikkoa on etänä. 
Viimeisellä viikolla tapaamme osallistu-
jien kesken. Viimeiseen viikkoon osallis-
tuu sekä antimilitaristisia toimijoita että 
tutkijoita, jotka ovat tutkineet antimili-
taristisia aiheita. Eri puhujat alustavat 
erilaisista aiheista aina peruskäsitteistä 
lähtien, kuten mitä on militarismi mei-
dän yhteiskunnassamme, miten se liittyy 
feminismiin ja miten voimme käyttää fe-
minismiä vastustaaksemme militarismia. 

YHdESSÄ NATOA VASTAAN

Osallistuit Belgiassa Nato Game 
Over -kansalaistottelematto-
muustapahtumaan. Oletko teh-
nyt aikaisemmin kansalaistotte-
lemattomuutta? Mitä mieltä olet 
aktiosta Brysselissä?

Elin: En ole aiemmin osallistunut 
yhtä isoon tapahtumaan.  Luulajan lei-
rillä oli massa-aktio, mutta tämä oli vie-
lä suurempi. On mielenkiintoista nähdä 
kuinka voimme tehdä näin suuria aktioi-
ta ja miten tapahtuman koko vaikuttaa 
toimintaan. Olen aiemmin toiminut vain 
pienissä ryhmissä, joissa aktio suunnitel-
laan yhden ryhmän kesken. Pienemmäs-
sä ryhmässä voi keskustella paremmin, 
päätyä vahvaan konsensukseen ja toi-
mia vapaammin. Oikeastaan voit tehdä 
pienryhmässä mitä vaan, kuten esimer-
kiksi tuhota pommikoneen.  Kahdek-
sansadan ihmisen aktiossa toimimisesta 
tulee enemmän mielenosoitusta kuin 
toimintaa. Isoissa ryhmissä on vaikea 
saada konsensusta aikaan ja toimia it-
senäisesti, ja tämä herättää kysymyksiä 
toiminnan demokraattisuudesta sekä 
päätöksentekoprosessista.

Kristiina: Tapahtumilla on erilaisia 
tavoitteita sen mukaan mitä toiminnalla 
halutaan saavuttaa. Tämä tapahtuma 
oli keskusjohtoinen. Ajattelin, että tulen 
paikalle ja toimiin valmiin suunnitelman 
mukaan. En olettanut tekeväni itsenäi-
sesti suunniteltua toimintaa. Keskusjoh-
toisena tämä tapahtuma täytti tiettyjä 
tavoitteita. Pienryhmissä tehdyt autono-
miset aktiot täyttävät toisia tavoitteita. 
Uskon, että on tärkeää toimia eri tavoin 
eri aktioissa. Se, että tapahtuma oli kes-
kusjohteinen auttoi tekemään tapahtu-
masta ison, sillä nyt ihmiset tiesivät, että 
he voivat tulla ja osallistua tapahtumaan 
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ilman juridisia seuraamuksia. Meidän 
on kuitenkin käytävä jatkuvasti keskus-
telua siitä mitä metodeja ja taktiikoita 
käytämme ja mitä on demokraattisuus. 
Jos tapahtuma on keskusjohtoinen, mei-
dän on oltava avoimia asiasta, jotta se 
on selvää kaikille osallistujille. Olin Al-
dermastonissa joitain vuosia sitten, sekä 
Lissabonissa NATO:n huippukokouksen 
aikaan vuonna 2010. Kokouksen ai-
kaiseen blokkausaktioon osallistui vain 
neljäkymmentä ihmistä, koska monet 
kansainväliset aktivistit eivät pääsee 
maahan.  

Olin AKL:n bussissa matkalla 
Lissabonin kokoukseen, mutta
meitä ei päästetty rajan yli
Portugaliin. Olen myös miettinyt
Nato Game Over –tapahtuman 
luonnetta. Oletin tapahtuman 
sisältävän enemmän hajautet-
tua toimintaa ja olin yllättynyt 
sen päätöksenteon hierarkki-
suudesta ja keskusjohtoisesta 
suunnittelusta. Kuitenkin oli 
voimauttavaa juosta satojen 
ihmisten kanssa poliisirivistöjen 
läpi. Kuinka te koitte aktioon 
osallistumisen?

Elin: Ryhmäni ei päässyt NATO:n 
päämajan aidan yli, mutta koin aktion 
voimauttavana. On mielenkiintoista 
kokeilla erilaisia tapoja organisoida ta-
pahtumia ja osallistua niihin. Meitä hou-
kutellaan joka päivä osallistumaan eri-
laiseen toimintaan ja suurin osa näistä 
kutsuista tulee mainosteollisuudelta tai 
yhteiskunnan valtavirrasta. Suurin osa 
näistä kutsuista tähtää kapitalistisen jär-
jestelmän ylläpitämiseen, joten on aina 
mielenkiintoista kun saamme kutsun toi-
mia muulla tavoin. On mielenkiintoista 
nähdä keitä tietyt tapahtumakutsut kieh-
tovat ja minkälaiseksi eri tapahtumat 
muotoutuvat niiden osallistujien muka-
na. Oli mahtavaa tavata Brysselissä uu-
sia ihmisiä, jotka välittävät tästä asiasta 
ja ovat valmiita toimimaan. Arvostan 
myös sitä, että tapahtuman jälkeen oli 
järjestetty evaluaatio. Se on tärkeä jo-
kaisen tapahtuman jälkeen, sillä opimme 
aina jotain uutta.

Kristiina: En pääsyt NATO-alueel-
le, mutta kiipesin puuhun sen vieressä. 
Tunteeni aktion suhteet ovat ristiriitaiset. 
Tapahtuman tarkoitus oli saada me-
diahuomiota ja se oli tähdätty pääosin 
medialle. Se on aivan eri tavoite kun jos 
toimit pienryhmässä ja tuhoat sotateol-
lisuuden omaisuutta. Silloin tavoite on-
nistuu ilman mediaakin. Minulla ei ole 
juurikaan uskoa mediaan, vaikkakin pi-

dän tärkeänä että sen kanssa toimitaan. 
Vaikka tämä tapahtuma sai paljon me-
diahuomiota eri maissa pitäisi siihen mi-
nun mielestäni yhdistää konkreettisem-
paakin toimintaa. Konkreettisemmalla 
tarkoitan omaisuuden tuhoamista tai 
paikkoihin menemistä ja niiden toimin-
nan häiritsemistä ja keskeyttämistä.

Elin: Minun mielestäni yksi tärkeim-
mistä asioita on se, että jokainen alkaa 
miettimään itse ja toimimaan itsenäises-
ti. Meidän ei pitäisi ajatella, että joku 
muu voi kertoa minulle minua itseäni 
paremmin mitä voin tehdä. Koulu opet-
taa meidät tottelemaan ja valtio luottaa 
joka päivä meidän tottelevaisuuteemme. 
Siihen nojaa myös koko meidän talou-
dellinen järjestelmämme. Ainoa tapa 
muuttaa tätä järjestystä on alkaa hitaas-
ti ajattelemaan toisella tavalla. Meidän 
tulee tajuta, että minulla on valta ja 
kaikilla muillakin on valta. Minä voin 
antaa valtani pois joka päivä, mutta 
jos alan ajattelemaan tätä en enää ha-
lua luopua omasta vallastani. Sellaisissa 
tapahtumissa kuin Brysselin Nato Game 
Over olet yhä riippuvainen muista, jot-
ka suunnittelevat tapahtuman valmiiksi 
ja antavat sinulle kartan, jonka mukaan 
toimia. Toimit siis samalla tavalla kuin 
tämä yhteiskuntakin, eikä ajattelussasi 
tapahdu muutosta. Et ala kyseenalaistaa 
vallankäyttöä, vaan tottelet muita. 

Kristiina: Joku kertoi palautteessa 
osallistuneensa Nato Game Overiin jo 
kymmenen vuotta sitten ja kysyi mikä 
on muuttunut sen jälkeen. Tämä on 
tärkeä kysymys, koska se herättää jat-
kokysymyksiä näiden massa-aktioiden 
toimivuudesta ja strategioiden muutok-
sista. Oikeastaan uskon, että todellinen 
muutos voi syntyä vain hajautetusta ja 
autonomisesta toiminnasta, joten en tie-
dä mihin nämä tapahtumat johtavat.

Oloni on todella ristiriitainen 
tapahtumasta, sillä itse aktioon 
osallistuminen tuntui voimaan-
nuttavalta, mutta en pitänyt 
keskusjohtoisesta tavasta jolla 
tapahtuma oli organisoitu.

Elin: Toiminnassa on aina muka-
na useita tasoja. Esimerkiksi antimilita-
rismia ja ekologisempia tapoja elää voi 
edistää hierarkkisesti ja silti saada hyviä 
tuloksia aikaan. Kuitenkin, jos ihmiset 
ovat palkkatöissä ja ostavat ekologisia 
tuotteita jää ajattelun muutos tapahtu-
matta.

Uskon, että kyse on hyvin hi-
taasta prosessista. Ei riitä, että 

tajuat olevasi vapaa tekemään 
mitä haluat, vaan pitää oppia 
ikään kuin kokonaan uusi kult-
tuuri.

Kristiina: Ehkä ensimmäinen as-
kel kohti muutoksia on saada ihmiset 
ottamaan kantaa. Voimme tarkastella 
tätä tapahtumaa ensiaskeleena, jossa 
kahdeksansataa ihmistä sanoi ei Na-
tolle. Tätä on tietenkin tapahtunut jo 
useita vuosia. Ehkä on tosiaan tärkeää 
yhdistää tähän tapahtumaan erilaisia 
toimintatapoja, joita ihmiset ehdottivat 
evaluaatiossa. Eräs ehdotus oli, että 
massa-aktion lisäksi olisi mahdollista 
tehdä monenlaisia pienempiä aktioita 
läheisryhmissä.

Elin: Mielestäni on myös tärkeää 
muistaa, että kaikille jotka ovat kas-
vaneet tässä yhteiskunnassa on vaikea 
organisoida tapahtumia uusilla tavoilla. 
Meidän täytyy todella harjoitella, jotta 
voimme toimia toisin huolimatta kaikis-
ta niitä valheista joita meille syötetään.

Haluatteko sanoa vielä lopuksi 
jotain?

Kristiina: Koska minulla on taus-
taa muista liikkeistä, pidän tärkeänä 
kytkeä erilaisia sosiaalisia kamppailuja 
yhteen. Se oli myös tavoitteemme Luu-
lajassa viime vuoden leirillä, jossa oli eri 
päivinä erilaisia teemoja. Esimerkiksi yh-
tenä päivänä käsittelimme ympäristöä ja 
toisena rajoja ja siirtolaisuutta.

Elin: Olen samaa mieltä. On tärke-
ää myös pohtia tapaamisten rakennetta 
ja päätöksentekoa pienryhmissä, koska 
sieltä kaikki alkaa.

Juho
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NATO:n vastainen performanssi Turussa
ja silloin kaadoimme veret päällemme 
huutaen tuskaisasti. Pian kaaduimme 
”kuolleina” maahan. Jäimme  makaa-
maan veriselle laivan kannelle. 

 Alueella partioineet sotilas-
poliisit saapuivat paikalle. He kehot-
tivat meitä poistumaan, mutta emme 
totelleet, performanssimme ollessa 
vielä kesken. Tilanne johti siihen, että 
meidät poistettiin laivasta. Sotilaspo-
liisit raahasivat meitä ranteista roikot-
taen metalliportaita alas. Virnan pää 
osui rappusiin ja molemmille tuli lu-
kuisia mustelmia vartaloon. Poliisien 
puheista oli pääteltävissä heidän ole-
van tietoisia aiheuttamastaan tuskas-
ta.

 Virna pääsi karkuun sillä ai-
kaa kun Yngvidiä tuotiin laivasta. Po-
liisiauto saapui ja Yngvid kiinniotet-
tin. Poliisiasemalla poliisit kohtelivat 

Yngvidiä raa’asti. Hänelle kuittailtiin 
muunmuassa sukupuolesta ja sen 
epäselvyydestä sekä painosta. Yngvi-
din pysytellessä liikkumatta lattialla 
kerällä yksi häntä mollanneista po-
liiseista lähti paiskoen kierittämään 
häntä kohti selliä, tönäisi hänet sisään 
ja läimäisi oven perässä kiinni. Sen 
jälkeen poliisit eivät olleet missään 
kontaktissa hänen kanssaan ennen va-
pauttamista.

 Aamulla, Yngvidin oltua 16 
tuntia kiinniotettuna, poliisit tulivat 
kysymään hänen henkilötietojaan, 
jonka jälkeen hänet pian vapautettiin. 
Syytä kiinniotolle ja sellissä pitämisel-
le ei koskaan kerrottu.

 

Virna ja Yngvid 

 
Sunnuntaina 6.5.2012 järjestettiin 

Turussa NATO:n vastainen mielen-
osoitus. Aurajokirantaan oli saapu-
nut NATO:n miinantorjunta-aluksia, 
joissa järjestettiin avoimet ovet soti-
lasliiton mainostamiseksi.  Pysytte-
limme erossa mielenosoituksesta ja 
kävelimme sisään väliaikaiselle soti-
lasalueelle yleisön joukossa, laukussa 
lämmin tekoveri ja paukkukonfetit. 
Mielenosoittajia ei päästetty sisälle 
tapahtuma-alueelle, mutta he keplot-
telivat itsensä lähelle laivoja aluetta 
suojaavien aitojen toisella puolen.

 Osa mielenosoittajista tiesi 
performanssistamme, joten he ym-
märsivät pysähtyä sen laivan kohdal-
le, jossa olimme. Kun näimme demon 
pysähtyvän, kiipesimme yläkannelle 
ja räjäytimme konfetit. Laukausmai-
nen ääni kiinnitti ihmisten huomion, 
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Totaali- 
kieltäytyjälle 
vankeutta 
Porissa

20-vuotias nokialainen totaalikiel-
täytyjä Valtteri Pirisjoki sai perjantai-
na 27. tammikuuta 176 vrk:n ehdotto-
man vapausrangaistuksen Satakunnan 
käräjäoikeudessa. Pirisjokea syytettiin 
asevelvollisuudesta kieltäytymisestä. 
Tuomio langetettiin valvontarangais-
tuksena. 

Valvontarangaistuksen mahdollis-
tava laki astui voimaan marraskuun 
alussa viime vuonna. Se tarkoittaa 
tuomion suorittamista sähköisesti val-
votussa kotiarestissa vankilan sijaan. 
Laki koskee myös totaalikieltäytyjiä, 
ja Pirisjoki on ensimmäinen Aseista-
kieltäytyjäliiton tiedossa oleva totaa-
likieltäytyjä, johon sitä on sovellettu. 

Valvontarangaistus on useimmis-
sa tapauksissa tuomittavalle vankilaa 
parempi vaihtoehto, mutta uusi laki 
ei silti ratkaise totaalikieltäytymi-
seen liittyviä ihmisoikeusongelmia. 
Kyseessä on edelleen kohtuuttoman 
pitkä vapausrangaistus. Aseistakiel-
täytyjäliitto toteaa, että Suomen tu-
lisi ratkaista ongelma luopumalla 
vapausrangaistuksista vapauttamalla 
vakaumuksellisia totaalikieltäytyjiä 
palveluksesta, kuten YK:n ihmisoi-
keuskomitea on Suomelta edellyttä-
nyt. Vapausrangaistukset merkitsevät 
myös Suomea sitovissa kansainväli-
sissä ihmisoikeussopimuksissa kiel-
lettyä syrjintää, kun osa ihmisistä on 
vapautettu palvelusvelvollisuudesta 
vakaumuksen (Jehovan todistajat), 
asuinpaikan (ahvenanmaalaiset) tai 
sukupuolen perusteella.  

Pirisjoki oli määrätty aloittamaan 
varusmiespalvelus Porin prikaatis-
sa Säkylässä tammikuussa 2011. 
Hän suoritti palvelusta neljä päivää, 
jonka jälkeen toteutti jo aikaisem-
min syntyneen päätöksen kieltäy-
tyä. Kieltäytyminen perustuu hänen 
maailmankatsomukseensa. ”Katson 
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Siviilipalveluksen lyhentyminen 
kahdella viikolla ratkaisisi myös ny-
kyisen järjettömän tilanteen, jossa 
totaalikieltäytyjän tulee käydä ilmoit-
tamassa kieltäytymisestään henkilö-
kohtaisesti varuskunnassa, jotta val-
vontarangaistukseen tuomitseminen 
mahdollistuu. Aseistakieltäytyjäliitto 
vaatii kuitenkin tämän ongelman rat-
kaisemista jo ennen uusien palvelusai-
kojen voimaan astumista.

Siviilipalveluksen muutosvaati-
muksiin palataan laajemmin seuraa-
van kerran loppuvuonna, kun YK:n 
ihmisoikeuskomitea käsittelee myös 
aseistakieltäytyjälainsäädäntöä Suo-
men maaraportin yhteydessä.

Siviilipalvelus lyhenemässä 
kahdella viikolla

LÄHETÄ TUKIPOSTIA 
VANGITULLE 
TOTAALIKIELTÄYTYJÄLLE
 
1.5.2012 Suomen vankiloissa 
istui kuusi aseistakieltäytyjää. 
Tukipostia saa lähettää ainakin 
seuraavalle totaalikieltäytyjälle:

Niko Elias (4.1.-4.7.2012)
Suomenlinnan vankila
Suomenlinna C 86
00190	Helsinki

Toukokuussa julkisuudessa ollei-
den tietojen mukaan hallitus aikoo 
pysyä aikaisemmin omaksumassaan 
kannassa ja esittää myös siviilipalve-
luksen lyhentämistä kahdella viikol-
la, kun varusmiesten palvelusajat ly-
henevät ensi vuonna.

Kahden viikon lyhennys säilyttää 
nykyisen tilanteen, muttei tieten-
kään riitä toteuttamaan asepalveluk-
sen kanssa yhdenvertaista siviilipal-
velusta. On kuitenkin edistysaskel, 
että päätöksentekokoneisto tuntuu 
viimein hyväksyneen näkemyksen, 
ettei siviilipalvelus saa olla pisintä 
varusmiespalvelusta pidempi. Ensim-
mäistä kertaahan tähän päästiin vasta 
nykyisen siviilipalveluslain astuttua 
voimaan vuoden 2008 alussa.

isänmaallisuuden tarkoittavan työs-
kentelyä globaalin hyvinvoinnin ja 
turvallisuuden puolesta, eikä rehki-
mistä kansallisen puolustuskyvyn ja 
sotamentaliteetin ylläpitämiseksi”, 
hän toteaa. Hän ei usko aidon rauhan 
voivan perustua valtioiden väliseen 
sotilaalliseen voimatasapainoiluun ja 
aseteknologiseen kilpajuoksuun, vaan 
maailmanlaajuisesti suoritettavaan 
rakenteellisen väkivallan kitkemiseen.

Kieltäytymisensä perusteina hän 
viittaa myös asevelvollisuusjärjestel-
män syrjivään luonteeseen sekä sii-
hen, että se loukkaa oikeutta henki-
lökohtaiseen vapauteen ja mielipiteen 
ilmaisemiseen. ”Vaikka yleinen ase-
velvollisuus olisikin tehokkain tapa 
järjestää (aseellinen) maanpuolustus 
Suomen kaltaisessa maassa, ei kuiten-
kaan tee sen soveltamisesta eettisesti 
oikeaa”, hän toteaa.
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silövalituksesta, ja 50 uutta tapausta 
on parhaillaan käsittelyssä.

Etelä-Korean perustuslakituo-
mioistuin päätti jälleen vuonna 2011, 
ettei maan perustuslaki tunnusta 
aseistakieltäytymisoikeutta. Tämä ei 
kuitenkaan vaikuta sitoumuksiin, joi-
ta maalla on kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia koskevan sopimuksen alle-
kirjoittajana. Sillä on velvollisuus tun-
nustaa aseistakieltäytymisoikeus, eikä 
asiassa ole valinnanvaraa.

Joulukuussa 2011 vankeustuo-
mioitaan eri puolilla Etelä-Koreaa oli 
suorittamassa kaikkiaan 810 aseista-
kieltäytyjää. Useimpien tuomion pi-
tuus oli 18 kuukautta.

YOONJONG YOOLLE VOI 
LÄHETTÄÄ TUKIPOSTIA 
OSOITTEESEEN

Yoonjong	 Yoo	 Seoul	 Detention	
Centre P.O. Box 20, Gunpo, Gy-
eonggi-do South Korea 437-050

Aseistakieltäytyjälle 18 kuukautta 
vankeutta Etelä-Koreassa

ja minulle tarjottiin standardisoitu 
koulutus, joka jättää yksilöt huomio-
ta. Ajattelin, että valtio on olemassa 
ihmisiä varten ja että valtion vaati-
musten kansalaisia kohtaan tulee olla 
mahdollisimman vähäisiä. On outoa, 
että minut pakotetaan uhraamaan it-
seni tai vaaditaan isänmaallisia teko-
ja, kun en niitä halua tehdä enkä ole 
asiasta samaa mieltä. Emme ole val-
tion rikoskumppaneita.”

Etelä-Korea on allekirjoittanut 
kansalais- ja poliittisia oikeuksia kos-
kevan yleissopimuksen, joten se on 
velvollinen tunnustamaan aseistakiel-
täytymisoikeuden. Se ei kuitenkaan 
ole tehnyt niin. YK:n ihmisoikeusko-
mitea tunnusti tammikuussa 2007 
antamassaan päätöslauselmassa, että 
aseistakieltäytyminen on sopimuk-
sen 18 artiklan turvaaman ajattelun, 
omantunnon ja uskonnon vapauden 
oikeutettua harjoittamista ja että 
aseistakieltäytymisoikeuden kieltämi-
nen merkitsee sopimuksen rikkomista. 
Ihmisoikeuskomitea on antanut tähän 
mennessä samansisältöisen päätöksen 
yli sadasta Etelä-Koreasta tulleesta yk-

Eteläkorealainen aseistakieltäytyjä 
Yoonjong Yoo sai tavallisen kaavan 
mukaisen 18 kuukauden vankeus-
tuomion 25.4.2012. Hän ilmoittautui 
suorittamaan tuomiotaan viisi päivää 
myöhemmin. Hänen puolestaan voi 
lähettää vastalauseviestin Etelä-Kore-
an presidentille osoitteesta http://wri-
irg.org/node/15102.

Yoonjong Yoo oli määrätty ilmoit-
tautumaan palvelukseen Etelä-Korean 
armeijassa marrakuussa 2011, mutta 
sen sijasta hän julistautui aseistakiel-
täytyjäksi. Joulukuussa 2011 hän 
joutui poliisikuulusteluun ja syyte 
nostettiin tammikuussa 2012. Ensim-
mäinen oikeuskuuleminen järjestet-
tiin 4.3.2012.

Aseistakieltäytymisjulistuksessaan 
Yoonjong Yoo kirjoitti: “Kysyin itsel-
täni, milloin päätin ryhtyä aseistakiel-
täytyjäksi. Tämä tapahtui viidentoista 
iässä, jolloin minulle alkoi kehittyä 
kriittinen näkemys nationalismista 
ja totalitarismista. Se alkoi koulussa, 
jossa minut pakotettiin pukeutumaan 
univormuun, pakotettiin leikkaamaan 
tukkani samalla tavalla kuin muutkin, 
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Armenian 
siviilipalveluslaille 
pyyhkeitä

Armenian hallitus on viimein, vuo-
sia jatkuneen painostuksen jälkeen, 
esittämässä siviilipalveluslakia. Lakia 
Armenian hallituksen pyynnöstä arvi-
oinut ”Venetsian komissio” antaa laki-
esitykselle kuitenkin kritiikkiä. Venet-
sian komissio on Euroopan neuvoston 
elin, joka antaa jäsenmaille apua lain-
säädäntönsä uudistamisessa.

Komission mukaan laki on hy-
väksytyksi tullessaan ”askel oikeaan 
suuntaan”, mutta lakiesitys ei ole kan-
sainvälisten standardien mukainen. 
Siinä missä asepalvelus on 24 kuu-
kauden mittainen, siviilipalvelus kes-
tää 42 kuukautta, mitä komissio pitää 
liian pitkänä. Komissio kiinnittää huo-
miota myös lakiesitykseen sisältyvään 
vakaumuksentutkintalautakuntaan, 
jonka kokoonpanoa ei määritetä lais-
sa. Komission mukaan sen tulee olla 
”siviiliviranomaisten kontrolloima”. 
Lisäksi komissio arvostelee sitä, ettei 
lakiesityksestä käy ilmi onko siviili-
palvelus täysin siviiliviranomaisten 
järjestämää sekä sitä, ettei lakiesitys 
anna aseistakieltäytymismahdolli-
suutta palveluksen aikana.

(CO-update, April-May 2012)

Ei edistystä Ülken 
tapauksessa

Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuin vaati tammikuussa 2006 Turk-
kia lopettamaan toimenpiteet useaan 
kertaan vankeuteen tuomittua aseis-
takieltäytyjä Osman Murat Ülkea vas-
taan. Reilut kuusi vuotta myöhemmin 
hänestä on kuitenkin edelleen etsintä-
kuulutus. Turkin lainsäädäntö mah-
dollistaa aseistakieltäytyjien useampi-
kertaisen tuomitsemisen.

Euroopan neuvoston ministeri-
komitea kiinnitti tilanteeseen jälleen 
huomiota kokouksessaan 6.-8.3. Ko-
mitean mukaan ”ihmisoikeuskomi-
tean ratkaisu ei anna sijaa hakijan 
uudelle pidättämiselle ratkaisussa 

Sotilastuomioistuin 
tunnusti aseistakieltäyty-
misoikeuden Turkissa
— suurin varauksin

Kaksi turkkilaista sotilastuomiois-
tuinta on tunnustanut aseistakieltäy-
tymisoikeuden ensimmäistä kertaa, 
tosin suurin varauksin. Muutos on 
seurausta Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimen kahdesta vuodenvaih-
teen molemmin puolin antamasta rat-
kaisusta.

Islamilainen aseistakieltäytyjä 
Muhammed Serdar Delice oli Mala-
tyan sotilasoikeuden edessä 7.3.2012. 
Delice oli julistautunut aseistakiel-
täytyjäksi maaliskuussa 2010, viisi 
kuukautta armeijassa palveltuaan. 
Päätöksen syynä oli uskonnollinen va-
kaumus, Delice kertoi ettei halua pal-
vella ei-islamilaisessa armeijassa.

Aseistakieltäytyjälle
vankeustuomio Israelissa

Israelilainen aseistakieltäytyjä 
Noam Gur on sai huhtikuussa 10 päi-
vän vankeusrangaistuksen aseistakiel-
täytymisen johdosta. 18-vuotias Gur 
on kotoisin Kiryat Motzkinista, Haifan 
läheltä. Hän saapui Tel Hosahomerin 
värväyskeskukseen 16. huhtikuuta ja 
ilmoitti kieltäytyvänsä palvelemasta 
Israelin armeijassa, koska se toteuttaa 
miehitystä. Hän sai kymmenen päi-
vän vankeusrangaistuksen kieltäyty-
misensä johdosta.

Kieltäytymisjulistuksessaan Noam 
Gur kirjoitti: “Kieltäydyn liittymästä 
armeijaan, joka on perustamisestaan 
saakka osallistunut toisen kansakun-
nan hallitsemiseen rosvoamalla ja 
terrorisoimalla kontrollissaan olevaa 
siviiliväestöä.”

Israelissa aseistakieltäytyjille lan-
getetaan useita peräkkäisiä lyhyitä 
vankeusrangaistuksia, ja on odotetta-
vissa, että Noam Gur vangitaan uu-
delleen vapauduttuaan ensimmäisestä 
tuomiostaan. Mielivaltaisia vapauden-
riistoja käsittelevä YK:n työryhmä 
lausui mielipiteessään 24/2003, että 
Israelin harjoittama aseistakieltäyty-
jien useampikertainen tuomitseminen 
on mielivaltaista ja rikkoo kansalais- 
ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleis-
sopimusta. Israel on allekirjoittanut 
sopimuksen.

Sotilastuomioistuimen mukaan 
aseistakieltäytymisoikeus voidaan 
tunnustaa, mutta vain mikäli aseis-
takieltäytyjä kuuluu ryhmään, joka 
kieltää asepalveluksen. Hänen hen-
kilökohtaisilla näkemyksillään ei siis 
ole merkitystä. Delicen osalta tuomi-
oistuin totesi, ettei islam ole ”sotilas-
palveluksen suorittamisen kieltävä 
uskonto tai ideologinen liike”. Lisäksi 
tuomioistuin kehitti kriteerin, jonka 
mukaan kieltäytyminen voidaan tun-
nustaa vain ennen palveluksen alkua.

Yllämainittujen ahtaiden kriteeri-
en sisään mahtuu kuitenkin sentään 
joitakin turkkilaisia aseistakieltäyty-
jiä. Ispartan sotilasoikeus noudatti nii-
tä vapauttamalla 13.3.2012 Jehovan 
todistajiin kuuluvan aseistakieltäytyjä 
Baris Görmezin. Görmez oli ehtinyt 
istua yli neljä vuotta vankilassa  mar-
raskuussa 2007 tapahtuneen aseista-
kieltäytymisensä johdosta.

Aseistakieltäytymisoikeuden tun-
nustaminen on tietysti sinänsä ilah-
duttavaa, sillä kyseessä on ensimmäi-
nen kerta kun näin tapahtuu Turkissa. 
Oikeuden rajaaminen vain asepal-
velusta vastustavien uskonnollisten 
ryhmien jäseniin heittää kuitenkin 
synkän varjon voiton ylle. Aseistakiel-
täytyjäverkoston Oguz Sönmez totesi 
maaliskuussa Istanbulissa, että yksi-
lön oman julistuksen tulisi määrätä, 
onko hän aseistakieltäytyjä vai ei.

Tulkinta, jonka mukaan aseista-
kieltäytyjän täytyy olla tätä jo ennen 
palveluksen alkua, rikkoo myös kan-
sainvälistä standardia, jonka mukaan 
aseistakieltäytymisen tulee olla mah-
dollista sekä ennen palvelusta, sen ai-
kana että sen jälkeen.

käsitellyistä syistä”. Komitea ”kehotti 
vahvasti” poistamaan pidätysmäärä-
yksen.

Helmikuun lopussa viideksi kuu-
kaudeksi vankeuteen tuomittu Halil 
Savda pääsi puolestaan ehdonalaiseen 
vapauteen 13.4.2012. Hänet oli tuo-
mittu ”kansan vieraannuttamisesta 
armeijasta” Turkin rikoslain 318. ar-
tiklan perusteella. Kyseisellä pykälällä 
voidaan tosiasiallisesti kriminalisoi-
da armeijan arvosteleminen. Savdan 
tapauksessa perusteena oli hänen 
1.8.2006 antamansa solidaarisuusju-
listus kahden Libanonin sodasta kiel-
täytyneen israelilaisen aseistakieltäy-
tyjän puolesta.

Savdan ehdonalaisehdot ovat tiu-
kat. Hän ei saa poistua kotimaakun-
nastaan, hänen täytyy ilmoittautua 
poliisiasemalla joka päivä, eikä hän 
saa syyllistyä uudelleen samaan rikok-
seen. Savdaa vastaan on vireillä usei-
ta muitakin oikeusprosesseja rikoslain 
318. artiklan perusteella.

LYHYET ...
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YHTEYSTIEdOT
Aseistakieltäytyjäliitto
Rauhanasema
Veturitori 3
00520 Helsinki

puh 040 836 2786
fax	09	147	297
toimisto@akl-web.fi	
http://www.akl-web.fi	/

ASEISTAKIELTÄYTYJIEN
NEuVONTA
Päivystys ma ja to klo 14-18
09	7568	2444,	muina	aikoina
040	836	2786,	neuvonta@akl-web.fi	

LAKIAPuA
lakiasiainsihteeri Juha Keltti
040	563	8731,	juha.keltti@akl-web.fi	

TOIMINTARYHMÄT
AKL-Jyväskylä:	jyvaskyla@akl-web.fi	
AKL-Turku:	turku@akl-web.fi	

Oletko kiinnostunut AKL-toiminnasta omalla 
paikkakunnallasi? Ota yhteyttä toimistoon, 
niin neuvomme!

MuITA YHTEYSTIETOJA
War Resisters’ International
5 Caledonian Road,
London	N1	9DY,	Britain
info@wri-irg.org
http://www.wri-irg.org

LIITY JÄSENEKSI
Aseistakieltäytyjäliiton jäseniksi voivat liit-
tyä aseistakieltäytyjien lisäksi kaikki muut-
kin, jotka kannattavat liiton periaatteita. 
Perusjäsenmaksu on 10 euroa, alennettu 
maksu 5 euroa (palveluksessa oleville siva-
reille, totaalikieltäytyjille - joiden oikeuspro-
sessi on kesken - ja kaikille maksuvuonna 
22 vuotta tai vähemmän täyttäville). Tukijä-
senmaksu on 20 euroa. Maksa jäsenmaksu-
si tilille: 800017-750541
Kirjoita viestiosaan nimesi ja yhteystietosi 
(kuten katuosoitteesi lehteä varten)! Jä-
senmaksuun sisältyy neljä kertaa vuodessa 
ilmestyvä Sivari&Totaali -lehti, joka kertoo 
aseistakieltäytymisestä ja antimilitaristises-
ta toiminnasta eri puolilla maailmaa.

AKL	on	vuonna	1974	perustettu	nuor-
ten rauhanjärjestö. Sillä on kaksi roolia: 
toisaalta se toimii aseistakieltäytyjien etu-
järjestönä, toisaalta se on kaikille avoin 
militarismin vastainen järjestö. Sen jäse-
neksi voivat littyä ja siinä toimia kaikki 
iästä tai sukupuolesta riippumatta.

AKL ei usko aseisiin perustuvaan tur-
vallisuuteen. On väärä lähtökohta, että eri 
valtioiden ja niissä asuvien ihmisten int-
ressit ovat vastakkaiset, että turvallisuus 
on turvallisuutta toisia valtioita, toisia 
ihmisiä vastaan. Toisten ihmisten tappa-
minen tai siihen valmistautuminen ei luo 
suojaa todellisia uhkia kuten ympäristö-
ongelmia tai köyhyyttä vastaan. Pikem-
minkin sota ja asevarustelu pahentavat 
näitä ongelmia tuhlaamalla niiden ratkai-
semiseen kipeästi tarvittavia taloudellisia 
ja inhimillisiä voimavaroja. Ihmiskunta voi 
ratkaista olemassaoloaan ja kotiplaneet-
taansa uhkaavat vaarat vain toimimalla 
yhdessä.

Aseisiin perustuvan turvallisuuden si-
jasta AKL haluaa omalta pieneltä osaltaan 
olla rakentamassa maailmaa, jossa vallit-

OSTA AKL:N
TuKITuOTTEITA

www.akl-web.fi /yhdistys/
myyntituotteet

Tuotteita voi tilata AKL:n toimis-
tolta (p.040-836 2786, tilaukset@
akl-web.fi	).	 Myös	 paikan	 päälle	 toi-
mistolle voi tulla ostoksille - varmis-
tathan etukäteen, että toimistolla 
ollaan paikalla. Minimitilaus 4 euroa, 
jos maksu ei ole tilauksen mukana. 
Postikulut lisätään hintaan. Pankki-
yhteys: Sampo 800027-10155341 
(tilinomistaja Helsingin siviilipalve-
lusseura). AKL:n jäsenille tarkoitetut 
jäsenhinnat (suluissa) ovat voimassa 
vain Helsingin toimistolta ostettaes-
sa/tilattaessa sekä myyntipöydillä, 
jos maksat samaan aikaan jäsen-
maksun. Jos haluat jäsenalennuksen, 
maini tse siitä tilausta tehdessäsi.

see todellinen turvallisuus. Turvallisuus, 
joka ei perustu aseisiin, vaan siihen, ettei 
kukaan enää tarvitse aseita. AKL:n toimin-
nan pohjana on kansainvälinen sodanvas-
tustajien julistus: ”Sota on rikos ihmis-
kuntaa vastaan. Siksi olen päättänyt 
olla tukematta minkäänlaista sotaa 
ja kamppailla sotien kaikkien syiden 
poistamiseksi”. AKL näkee sotien syinä 
ihmisten välisen epätasa-arvon ja todellis-
ten vaikutusmahdollisuuksien puutteen. 
Toisin sanoen se näkee sotien syynä ra-
kenteellisen väkivallan, joka puolestaan 
luo väkivaltaisia rakenteita - armeijoita. 
Paitsi että armeijat ovat tulosta rakenteel-
lisesta väkivallasta, ne myös ylläpitävät 
sitä. Sen takia pidämmekin aseistakieltäy-
tymistä ja antimilitarista toimintaa tärkeä-
nä osana taistelussa oikeudenmukaisem-
man maailman puolesta.

Aseistakieltäytyjäliitto toimii siviilipal-
veluksen kehittämiseksi niin, että aseis-
takieltäytymisestä tulee varteenotettava 
vaihtoehto yhä useammalle asevelvolli-
selle, ja tukee totaalikieltäytymistä.

Asan ja tovereiden tukilevy AKL: lle:
•	 CD	16€	(13€)
•	 2xLP	18€	(15€)
•	 Juliste	noin	20x40cm	2€
Farewell	to	Arms	4	-CD	5€
Farewell	to	Arms	3	-CD	5€
Kynät	1€
Sytytin	2€
Antimilitaristiset T-paidat
(katkaistu kivääri , rauhanleijona)
•	 Perinteinen	malli	,	luomu	16€	(14€)
•	 Miesten ja naisten strech-t-paita,
	 luomu	16€	(14€)
•	 Vanhojen	mallistojen	hajakoot	5€
Heijastimet	3€
Reilun	kaupan	kangaskassi	5€
Rintamerkit	38mm	ja	25mm	1€
Pinssit	2€
Pamfl	etit
•	 Sodalla	on	lapsen	kasvot	1€
•	 Propagandan	takaa	1€
•	 Jugoslavian väkivallaton
	 vallankumous	1€

Kirjat
•	 Aseistakieltäytyjän	maailma	3€
•	 Katkelmia alistumisesta ja
	 vastarinnasta	3€
•	 + muita kirjoja suomeksi ja englanniksi


