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Pääkirjoitus
Pääasiassa vapaaehtoisvoimin 

pyörivien järjestöjen lehdille on tyy-
pillistä nopea päätoimittajakierto.  
Ryhdyin hommaan kolme vuotta sit-
ten edellisen päätoimittajan joudut-
tua vetäytymään kasvavien kiireiden 
vuoksi.  Nyt on minun vuoroni tun-
nustaa kalenterini täyttyminen ja siir-
tää vastuu uusiin käsiin. Seuraavasta 
numerosta lähtien päätoimittajana 
työskentelee Aseistakieltäytyjäliiton 
entinen puheenjohtaja ja pitkäaikai-
nen aktiivi Tuuli Vuori. 

Kuten odottaa saattaa, vastuus-
ta luopumiseen sisältyy aimo annos 
haikeutta. Aseistakieltäytyjäliiton toi-
minta on viime vuosina ollut aktiivis-
ta ja dynaamista, mikä on heijastunut 
myös lehden sisältöön. Uusia aktiiveja 
on tullut paljon ja heidän mukanaan 
uusia projekteja. Eräs tärkeä ilmiö on 

ollut kansainvälisen verkostoitumisen 
lisääntyminen, mikä näkyy monin ta-
voin tässäkin numerossa. Rauhanliik-
keelle on aina ollut leimallista se, ettei 
asioille käännetä selkää vain siksi että 
ne tapahtuvat toisenlaisissa olosuh-
teissa eläville ihmisille. Suomenkin 
aseistakieltäytyjiä on tuettu kansain-
välisellä tasolla aina siitä lähtien kun 
täällä on yleistä asevelvollisuutta to-
teutettu. Kyseisenä ajanjaksona on 
yleinen asevelvollisuus lakkautettu lu-
kemattomissa eri maissa ympäri maa-
ilmaa ja sota toisensa jälkeen painu-
nut historiaan, pois rauhallisempien 
ja parempien aikojen tieltä. 

Hyvää syksynjatkoa!

Jarkko Saipio  
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Ydinvoiman 
vastustajat 
katkaisivat 
Olkiluotoon 
johtavat 
tiet

otetut pääsivät pois vielä saman päi-
vän aikana Rauman sekä Porin polii-
siasemilta. Toisiinsa lukittautuneiden 
ihmisten siirron yhteydessä tarvittiin 
kuitenkin ensiapua, johtuen poliisin 
karkeista otteista siirtotilanteissa.

Toimintapäivään osallistuneet 
ihmiset halusivat tuoda esiin, että 
uraanin louhintaan ja ydinjätteiden 
loppusijoittamiseen liittyviin ongel-
miin ei ole olemassa toimivia ratkai-
suja. Ydinvoiman koko tuotantoket-
ju vahingoittaa vakavasti olemassa 
olevia ja tulevia sukupolvia, heidän 
elinkeinojaan ja koko ekosysteemiä. 
Olkiluoto Blockade muistuttaa että, 
ydinvoima on myös kaikkein hitain 
lisäenergian tuottamisen muoto, eikä 
se siksi ole myöskään vastaus ilmas-
tonmuutoksen tuomiin haasteisiin.

Tänä vuonna varsinaista teiden-
sulkemistempausta edelsi viikon mit-
tainen Ydin-leiri yksityisellä maatilal-
la lähellä Eurajokea. Leirin ohjelma 
koostui työpajoista, seminaareista, 
elokuvista, musiikista sekä keskuste-
luista. Leirillä käsiteltäviin teemoihin 
kuuluivat muun muassa ydinjätteen 
loppusijoituksen ongelmat sekä ydin-
voima- ja ydinaseteollisuuden väliset 
kytkökset.

Ydinvoiman vastainen Olkiluoto-
Blockade -tapahtuma järjestettiin 
11.8.2012 Olkiluodon ydinvoimalan 
läheisyydessä tänä vuonna jo kolmat-
ta kertaa. Tapahtuma koostuu mie-
lenosoituksesta sekä monenlaisista 
pienryhmissä tehdyistä väkivallatto-
man suoran toiminnan aktioista. Eri-
laisista ruohonjuuritason toimijoista 
koostuva Olkiluoto Blockade -verkos-
to arvioi tapahtuman keränneen tänä 
vuonna 150 osallistujaa, joista poliisi 
otti kiinni 35. Aseistakieltäytyjäliitto 
järjesti tapahtumaan viime vuoden 
tapaan Helsingistä Turun kautta kul-
keneen bussikuljetuksen.

Tieliikennettä pysäyttivät mm. 
mutanttininjakilpikonnat, kolmijal-
karakennelmassa istuva kiipeilijä ja 
tukkeihin kahliutuneet ydinvoiman 
vastustajat. Tunnelma tapahtumapai-
koilla oli

luova ja energinen. Viimeisenä 
Olkiluodontien sulkivat ruotsalaiset 
pitkän linjan ydinvoiman vastustajat 
ketjuissa tiellä maaten. Osallistujia 
oli mm. Latviasta, Ranskasta, Saksas-
ta, Espanjasta, Italiasta, Skotlannista, 
Islannista, Kuubasta ja Argentiinasta.

Mielenosoitus päättyi osallistujien 
yhteisellä päätöksellä klo 17. Kiinni-
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on tunnettu piittaamattomuudestaan 
ydinsulkusopimusta kohtaan ja onkin 
myynyt ydinteknologiaa esimerkiksi 
Israeliin ja Intiaan, vaikka nämä maat 
eivät ole allekirjoittaneet ydinsulku-
sopimusta ja ovat hankkineet ydin-
aseen. Areva ei valitettavasti ole poik-
keustapaus, sillä uraaniteollisuudelle 
on kannattavaa toimia yhteistyössä 
aseteollisuuden kanssa, jos se vain on 
mahdollista.

Uraanin rikastamisesta ja ydinjät-
teestä saadaan köyhdytettyä uraania.
Ydinvoimaloille tämä on jätettä, josta 
pitäisi huolehtia, mutta aseteollisuu-
delle arvokasta pommimateriaalia. 
Köyhdytetyn uraanin tiheys on suuri, 
ja sitä käytetään pommeissa, joilta 
vaaditaan hyvää läpäisykykyä, kuten 
bunkkeripommeissa tai panssarintor-
junta-ammuksissa. Uraaniaseita on 
noin 20 valtiolla. 

Ydinvoiman lisärakentamisen 
tehokkuutta hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi on huomattavasti 
vääristelty. Ydinvoimaloita pitäisi ra-
kentaa lisää epärealistisella tahdilla, 
jotta edes maltilliset päästötavoitteet 
saavutettaisiin. Liitto katsookin, että 
ydinvoiman lisärakentamisen sijaan 
Suomen tulisi panostaa uusiutuviin 
energiamuotoihin ja energiankulu-
tuksen vähentämiseen.

Aseistakieltäytyjäliitto katsoo, että 
ydinaseet ovat merkittävä turvalli-
suusuhka ja ajaa täydellistä ydinase-

riisuntaa. Ydinvoimalla on kytkök-
siä aseteollisuuteen ja ydinaseiden 

leviämiseen, jonka takia liitto 
katsoo että lisäydinvoimaa ei 

pidä rakentaa ja että ydinvoi-
masta tulee luopua.

”rauhanomaista” käyttöä IAEA on 
vaikeuttanut valvontatehtäväänsä, 
sillä ydinvoiman lisääminen edesaut-
taa ydinteknologian ja -materiaalin 
leviämistä.

Suomi on allekirjoittanut kansain-
välisen ydinsulkusopimuksen. Suomi 
rakentaa kuitenkin lisäydinvoimaa 
ja samalla lisää myös sotilaalliseen 
käyttöön sopivan ydinmateriaalin ja 
teknologian saatavuutta. Suomeen 
ydinvoimalaa rakentava Areva, jon-
ka Ranska pääasiallisesti omistaa, 

Ydinvoima lisää 
ydinaseiden leviämisen 

riskiä ja tukee 
sotateollisuutta

Aseistakieltäytyjäliitto vastustaa 
Suomeen rakennettavaa lisäydinvoi-
maa ja katsoo, että ydinvoimasta tu-
lee luopua muun muassa ydinvoiman 
ja sotateollisuuden vahvojen kytkös-
ten vuoksi. 

Ydinvoimaohjelman varjolla valti-
oiden on helppo valmistaa ydinaseita 
salassa, sillä sama tuotantoketju sopii 
sekä ydinpolttoaineen, että ydinase-
materiaalin valmistamiseen. Tyypil-
linen ydinvoimala tuottaa vuosittain 
plutoniumia määrän, josta valmistaisi 
30–40 Nagasakiin pudotetun atomi-
pommin kokoista ydinasetta. Vaikka 
normaalin polttoreaktion sivutuot-
teena syntyvä plutonium ei sovellu-
kaan yhtä hyvin ydinaseisiin, on siitä 
kuitenkin mahdollista valmistaa pie-
nempitehoisia ydinpommeja. Useita 
ydinvoimalatyyppejä voidaan myös 
käyttää niin, että ne tuottavat parem-
min ydinaseisiin sopivaa plutoniumia.

Ydinsulkusopimusta valvoo Kan-
sainvälinen atomienergiajärjestö 
IAEA. Sen tehtävänä on edistää 
ydinaseriisuntaa ja valvoa ydin-
sulkusopimuksen noudattamis-
ta sekä edistää ydinvoiman 
rauhanomaista käyttöä. 
Ydinaseriisuntaa järjestö 
ei ole merkittävästi kyen-
nyt edistämään, vaikka 
kaikki vanhat ydin-
asevaltiot ovat sul-
kusopimuksen al-
lekirjoittaneet. 
Edesauttamalla 
yd invo iman 
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Pykälillä 
syrjintää 
vastaan

Aseistakieltäytyjäliitto on käynyt 
jo useiden vuosien ajan kampanjaa 
aseistakieltäytyjiin ja muihin armeijaa 
käymättömiin miehiin kohdistuvaa 
syrjintää vastaan.

Kampanjan lähtökohtana on Suo-
men perustuslaki, jonka toisen luvun 
kuudennessa pykälässä sanotaan, et-
tei ”ketään saa ilman hyväksyttävää 
perustetta asettaa eri asemaan” mm. 
uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen 
tai terveydentilan johdosta. Oikeus 
yhdenvertaiseen kohteluun on yksi 
perusoikeuksista, joiden turvaaminen 
asetetaan perustuslaissa julkisen val-
lan erityiseksi velvollisuudeksi. Perus-
tuslain lisäksi myös useat erityislait 
sisältävät samansisältöisen syrjintä-
kiellon.

Siviilipalvelukseen hakeutuminen 
varusmiespalveluksen sijaan ilmen-
tää siviilipalveluslainkin perusteella 
vakaumusta, palveluksesta vapautta-
minen taas voi perustua vain tervey-
dentilaan liittyviin syihin. Näin ollen 
sivareiden tai vapautettujen erilainen 
kohtelu varusmiehiin verrattuna mer-
kitsisi eri asemaan asettamista pe-
rusteilla, joilla se on nimenomaisesti 
kielletty. Toisin sanoen se merkitsisi 
syrjintää, mikäli eri asemaan asetta-
miselle ei ole hyväksyttävää perustet-
ta.

Aseistakieltäytyjäliiton syrjintä-
kampanjasta kertovalla www-sivulla 
mainitaan viisi esimerkkiä tapauksis-
ta, jotka saattavat olla syrjintää. Alla 
on selvitetty yksityiskohtaisesti, miksi 
näin on ja mihin se perustuu.

TYönTekiJää valiTTaeSSa 
SuOSiTaan armeiJan käYneiTä

Vuonna 2004 voimaan astunut-
ta yhdenvertaisuuslakia sovelletaan 
mm. kun on kysymys ”työhönottope-
rusteista, työoloista ja työehdoista, hen-
kilöstökoulutuksesta taikka uralla etene-
misestä”. Se koskee sekä julkista että 
yksityistä toimintaa. Lain kuudennen 
pykälän mukaan ”ketään ei saa syrjiä” 
mm. uskonnon, vakaumuksen, mieli-
piteen tai terveydentilan takia. Syrjin-
nällä tarkoitetaan mm. sitä, ”että jota-
kuta kohdellaan epäsuotuisammin kuin 
jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu 
tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilan-
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tämänkaltaisen vaatimuksen työpaik-
kailmoituksissaan, ovat kieltäneet tar-
koituksen olevan syrjiä armeijaa käy-
mättömiä, vaan vain selvittää, onko 
työnhakija lähdössä suorittamaan pal-
velusta kohta työsuhteen solmimisen 
jälkeen.

Kuitenkin, jos työpaikkailmoituk-
sessa sanotaan, että otetaan vain ar-
meijan käyneitä, kyseessä on syrjintä 
riippumatta siitä, mitä tosiasiassa on 
tarkoitettu sanoa.  Vaatimus armeijan 
käymisestä sulkee ulkopuolelle suu-
rimman osan naisista, sivarit ja muut 
aseistakieltäytyjät sekä vapautetut. 
Jos armeijankäymisvaatimus on ym-
märretty rajata vain miehiin, syrjintä 
ei koske enää naisia, mutta muut mai-
nitut ryhmät jäävät jäljelle. Ja jos pu-
hutaan asevelvollisuuden suorittami-
sesta, palveluksesta vapautettujen voi 
katsoa edelleen jäävän ulkopuolelle.

Mutta onko sitten lainmukaista 
asettaa huonompaan asemaan niitä, 
jotka ovat kohta lähdössä suoritta-
maan palvelustaan? Tähän palataan 
kohta.

TYöPaikkahakemukSeSSa 
kYSYTään aSevelvOlliSuuden 
SuOriTTamiSeen liiTTYviä TieTOJa

Laki yksityisyyden suojasta työ-
elämässä säädettiin vuonna 2004. 
Siinä sanotaan (2§), että ”työnantaja 
saa käsitellä vain välittömästi työnte-
kijän työsuhteen kannalta tarpeellisia 
henkilötietoja, jotka liittyvät työsuhteen 
osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien 
hoitamiseen tai työnantajan työntekijöil-
le tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat 
työtehtävien erityisluonteesta. Tarpeelli-
suusvaatimuksesta ei voida poiketa työn-
tekijän suostumuksella”. Laki koskee 
myös työnhakijoita.

Asevelvollisuuden jo tapahtunut-
ta suorittamista koskevat tiedot ei-
vät yhdenvertaisuuslain perusteella 
pääsääntöisesti voi vaikuttaa työsuh-
teeseen, joten työnantajalla ei ole oi-
keutta niitä kerätä. Tästä ei voi poike-
ta työntekijän suostumuksella, joten 
työnantaja ei voi kiertää lakia työn-
hakulomakkeissa usein esiintyvällä 
muotoilulla, jossa asevelvollisuuden 
suorittamista koskevaan kysymykseen 
vastaaminen on ”vapaaehtoista”. Ase-
velvollisuutta koskevien kysymysten 
esittäminen tai tietojen kerääminen 
on sallittua vain, jos siihen on kysei-
seen työtehtävän ”erityisluonteeseen” 
liittyvä peruste. Työnhakulomakkeis-
sa paljon nähty monivalintakysymys 
(suorittanut varusmiespalveluksen / 
suorittanut siviilipalveluksen / vapau-

työnantajan tehtävä osoittaa, ettei 
syrjintää esiinny.

Lisäksi on syytä ottaa huomi-
oon, että yhdenvertaisuuslaki tuntee 
aikaisemmin mainitun välittömän 
syrjinnän lisäksi myös välillisen: ”nä-
ennäisesti puolueeton säännös, peruste 
tai käytäntö saattaa jonkun erityisen 
epäedulliseen asemaan muihin vertailun 
kohteena oleviin nähden”. Käsiteltävän 
asian kannalta tämä voi tarkoittaa 
esim. sitä, ettei työnantaja voi kiertää 
ongelmaa ilmoittamalla, että myös 
siviilipalveluksesta hankittu johtaja-
koulutus on yhtä arvokasta: sivareilla 
ei ole palveluksensa aikana keskinäi-
siä hierarkioita toisin kuin varusmie-
hillä, joten johtajakoulutuksen tai -ko-
kemuksen hankkiminen siellä ei ole 
vastaavalla tavalla mahdollista ja ”nä-
ennäisesti puolueeton” käytäntö tosiasi-
allisesti syrjisi niitä, jotka eivät vakau-
muksensa tai mielipiteidensä johdosta 
voi armeijapalvelusta suorittaa. Ainoa 
hyväksyttävä kriteeri on edelleen se, 
että eduksi laskettava koulutus tai ko-
kemus todella on työtehtävän kannal-
ta ”todellista ja ratkaisevaa”.

Myös siviilipalveluksessa hanki-
tuista taidoista voi tietysti olla apua 
työelämässä. Syrjintäsäännösten kan-
nalta tämä on tavallisesti ongelmaton-
ta: vaikkapa kirjastossa palveluksensa 
suorittaneen sivarin työkokemus on 
luonnollisesti olennaista, mikäli hän 
hakeutuu palveluksen jälkeen samalle 
alalle työskentelemään. Toki tätäkään 
ei saa asettaa etusijalle muuhun vas-
taavaan kokemukseen verrattuna.

Armeijan käyneiden suosiminen 
työhönotossa tai työelämässä yleensä 
on siis varsin suurella todennäköisyy-
dellä syrjintää. Jotta se ei sitä olisi, 
työnantajan tulee esittää sille työteh-
tävän sisältöön liittyvät perusteet, ja 
edellytykset tälle on muotoiltu laissa 
varsin tiukasti. Yhdenvertaisuuslain 
toteutumista työelämässä valvovat 
työsuojeluhallinnon aluehallintovi-
rastot ja työsyrjinnästä langetettavista 
rangaistuksista on säädetty rikoslais-
sa.

TYöPaikkailmOiTukSeSSa 
edellYTeTään armeiJan 
Tai aSevelvOlliSuuden 
SuOriTTamiSTa

Lähtökohta on, että armeijan tai 
asevelvollisuuden suorittamisen edel-
lyttäminen työnhakijalta on vastoin 
lakia - poikkeuksena tietysti yllä mai-
nitut armeijan sotilaalliset tehtävät.

Useimmat työnantajat, joihin AKL 
on ottanut yhteyttä niiden esitettyä 

teessa” (välitön syrjintä). Syrjinnäksi 
ei kuitenkaan katsota ”tavoitteeltaan 
oikeutettua ja oikeasuhtaista erilaista 
kohtelua, joka perustuu työtehtävien 
laatua ja niiden suorittamista koskeviin 
todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuksiin”.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että armeijan käyneiden, sivarin suo-
rittaneiden ja vapautettujen tulee olla 
työelämässä lähtökohtaisesti samalla 
viivalla. Palveluksen suorittamismuo-
dolla tai sen suorittamattomuudella 
ei sinänsä saa olla merkitystä, ellei 
esim. armeijan käyminen ole kyseisen 
työtehtävän kannalta laissa mainittu 
”todellinen ja ratkaiseva vaatimus”. Sel-
laisia työtehtäviä, joiden hoitamisessa 
armeijan käyminen on välttämättö-
myys, ovat lähinnä armeijan sotilas-
ammatit. Esim. vartijan tai poliisin 
työssä armeijan käyminen voidaan 
perustellusti jo itsessään katsoa työn-
hakijan eduksi, mutta se ei saa olla 
ehdoton vaatimus. Tätä perustelen 
tarkemmin myöhemmin.

Vaikka palvelusmuodolla tai sen 
suorittamisella tai suorittamatta jät-
tämisellä itsessään ei yllä mainitun 
kaltaisia muutamia poikkeuksia lu-
kuun ottamatta saa olla vaikutusta, 
palveluksessa hankitulla, kyseisen 
työtehtävän kannalta relevantilla työ-
kokemuksella, taidoilla ja osaamisella 
luonnollisesti saa. Olennaista on kui-
tenkin se, että nämä ansiot todella 
ovat relevatteja nimenomaisen työ-
tehtävän kannalta. Ja jos varusmies-
palveluksessa hankittu osaaminen 
lasketaan eduksi, myös siviilipalve-
luksesta saatu työtehtävän kannalta 
oleellinen tulee laskea.

Käytännön esimerkkinä, perintei-
sesti Suomessa on ajateltu, että armei-
jan johtajakoulutuksella (reservinup-
seeri- tai aliupseerikoulun käymisellä) 
on suuri merkitys työmarkkinoilla. 
Ottamatta kantaa missä määrin tämä 
enää nykyään pitää paikkansa, myös 
armeijan johtajakoulutuksen suosimi-
nen voi merkitä syrjintää. Se ei kui-
tenkaan merkitse sitä välttämättä.

Mikäli työnantaja suosii armeijan 
johtajakoulutuksen saaneita, sen tuli-
si riitatilanteessa kyetä osoittamaan, 
että tällainen koulutus todellakin on 
kyseisen tehtävän kannalta lain edel-
lyttämä ”todellinen ja ratkaiseva vaa-
timus”. Ja jos siviilipalveluksesta ei 
ole mahdollista saada vastaavia suo-
situksia, työnantajan tulee edelleen 
todellisiin ja ratkaiseviin vaatimuk-
siin perustuen osoittaa, miksei ole. 
Ja nimenomaan näin päin, riittävästi 
perustellun syrjintäepäilyksen esittä-
misen jälkeen on sen kohteena olevan 
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syrjintäkielto koskee myös itsehal-
linnollisia oppilaitoksia. Ne käyttä-
vät julkista valtaa, joten niitä koskee 
myös perustuslaillinen velvoite erityi-
sesti edistää perusoikeuksien toteutu-
mista. Ja yhdenvertaisuuslaki sään-
nöksineen koskee myös käytännössä 
kaikkea koulutusta, lain säätämiseen 
johtaneen hallituksen esityksen mu-
kaan sitä sovelletaan mm. ”opiskelija-
valintaan, valintamenettelyihin, opinto-
suoritusten arviointiin sekä oppilaiden ja 
opiskelijoiden kurinpitoon”.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että asevelvollisuuspalvelun hyvit-
täminen tulee kyetä oikeuttamaan 
perusteilla, jotka liittyvät kyseiseen 
tutkintoon tai ammattiin, johon se 
valmistaa. Varusmiespalveluksessa ja 
siviilipalveluksessa hankittujen tai-
tojen erilainen arvottaminen opinto-
suorituksina tulee myös kyetä perus-
telemaan yllä mainittuihin asioihin 
liittyvillä seikoilla. Mikäli näin ei ta-
pahdu, ollaan taas siirrytty lain toisel-
le puolelle.

Itse opiskelun lisäksi yhdenvertai-
suuden tulee toteutua tietysti myös 
opiskelijavalinnoissa. Esimerkkinä, 

puuttuneet asevelvollisuuden suorit-
tamisesta kysymiseen sinänsä. Lähes 
aina nämä kysymykset on kuitenkin 
muotoiltu työnhakulomakkeissa niin, 
että vastaus antaa informaatiota myös 
palveluksen suorittamismuodosta tai 
vapauttamisesta, ja tällöin ollaan siis 
selkeästi laittoman puolella. Sivarei-
den ja vapautettujen oikeuksia louk-
kaamaton muotoilu olisi kysyä, onko 
asevelvollisuuspalveluksen suoritta-
minen edessä, muttei mitään muuta.

 
OPPilaiTOS mYönTää 
SuOriTukSia armeiJaSTa 
hankiTuiSTa anSiOiSTa, muTTei 
SiviiliPalvelukSeSTa

Erityisesti ammattikorkeakoulu-
jen tutkintovaatimuksissa armeijan 
käymisestä myönnetään usein opinto-
pisteitä. Vastaavaa esiintyy myös yli-
opistoissa, vaikkakin havaintojemme 
mukaan harvemmin.

Lainsäädäntö - perustuslaista al-
kaen - takaa yliopistoille ja ammatti-
korkeakouluille itsehallinnon, johon 
sisältyy mm. oikeus päättää itse tut-
kintojen sisällöstä. Silti perustuslain 

tettu / suorittamatta tms.) ei oikeas-
taan edes voi antaa tällaista jonkun 
tietyn työtehtävän kannalta relevant-
tia informaatiota, joten se on lähes 
aina laiton.

Kuten edellä viitattiin, työnanta-
jat ovat usein perustelleet asevelvol-
lisuuskysymystä sillä, että tarkoitus 
on vain selvittää, ettei työnhakija ole 
lähdössä pian työsuhteen solmimisen 
jälkeen suorittamaan palvelusta. Täl-
löin sen voi katsoa rinnastuvan siihen, 
että työpaikkaa hakevalta nuorelta 
naiselta kysyttäisiin lastenhankkimis-
aikeista, minkä työnantajat nykyään 
pääsääntöisesti tajunnevat olla teke-
mättä. Asevelvollisuus koskee tiettyä 
iän ja sukupuolen (molemmat myös 
erikseen kiellettyjä syrjintäperustei-
ta) perusteella määrittynyttä joukkoa, 
joten ihmisten asettaminen huonom-
paan asemaan sen takia että he ovat 
sen kohteita, voi merkitä syrjintää.

AKL on syrjintäkampanjaa toteut-
taessaan omaksunut kuitenkin linjan, 
että ensisijaisesti tavoite on edistää ar-
meijaa käymättömien ja sen käyvien 
miesten keskinäistä yhdenvertaisuut-
ta. Toisin sanoen emme ole tavallisesti 
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miTä vOi Tehdä?

Vaikka lainsäädäntö turvaakin 
yhdenvertaisuuden, sillä ei käytän-
nössä ole merkitystä, jos lakien to-
teutumista ei valvota. Viranomaisten 
omatoiminen valvonta ei ole kovin-
kaan tehokasta: kun AKL aikoinaan 
käynnisti syrjinnän vastaista kam-
panjaa, valtion (työministeriön) itse 
ylläpitämällä mol.fi sivustolla saattoi 
olla samaan aikaan kymmeniä yksi-
selitteisesti lainvastaisia työpaikkail-
moituksia. Kun asiaan puututtiin, ne 
ovat kadonneet. Vastaavia esimerkke-
jä on lukuisia muitakin. Oikeuksiensa 
toteutumisen puolesta kannattaa siis 
toimia, ja mikäli törmäät kyseenalai-
seen kohteluun, asiasta kannattaa il-
moittaa Aseistakieltäytyjäliittoon.

kaj raninen

tilaisuutta (...) järjestettäessä ilman hy-
väksyttävää syytä (...) asettaa jonkun 
ilmeisen eriarvoiseen tai muita olennai-
sesti huonompaan asemaan (...) uskon-
non, yhteiskunnallisen mielipiteen, (...) 
tai muun näihin rinnastettavan seikan 
perusteella, on tuomittava, jollei teko ole 
rangaistava työsyrjintänä tai kiskonnan-
tapaisena työsyrjintänä, syrjinnästä 
sakkoon tai vankeuteen enintään kuu-
deksi kuukaudeksi.”

Asevelvollisuutta suorittaville 
myönnetyt alennukset voidaan oi-
keutetusti perustella sillä, että palve-
luksen suorittamisen johdosta heidän 
tulotasonsa on alempi ja mahdollisuu-
tensa hankkia tuloja heikommat kuin 
muiden ihmisten. Varusmiesten ja 
siviilipalvelusmiesten sosiaaliset ja ta-
loudelliset oikeudet ovat samat, joten 
vain varusmiehiä koskeva alennus voi 
merkitä mielipiteeseen perustuvaa, si-
viilipalvelusmiehiin kohdistuvaa syr-
jintää.

Rikoslain syrjintäpykälä on jonkun 
verran varauksellinen, sillä lakipykä-
län mukaan eriarvoisen aseman tulee 
olla ”ilmeinen” ja hallituksen esityksen 
perustelujen mukaan ”merkitykseltään 
vähäinen tai perusteiltaan tulkinnanva-
rainen” asettaminen eriarvoiseen ase-
maan ei olisi syrjintää. 

Missä raja sitten käytännössä me-
nee? Tuomioistuimissa ei ole tietääk-
seni käsitelty yhtään ennakkotapaus-
ta, joten varmasti sitä on mahdoton 
sanoa. Jonkunlaista suuntaa antanee 
kuitenkin laki naisten ja miesten väli-
sesti tasa-arvosta, joka hallituksen esi-
tyksen perusteluissa mainitaan rikos-
lain syrjintäpykälän ”tulkinta-apuna”. 
Tasa-arvolakiin lisättiin vuoden 2009 
alussa pykälä ”syrjinnästä tavaroiden ja 
palveluiden saamisessa ja tarjonnassa”, 
joka kieltää pääsääntöisesti erilaisen 
hinnoittelun miehille ja naisille. Lakia 
säädettäessä eduskunnan työ- ja tasa-
arvovaliokunta ilmoitti kantanaan, 
että taloudelliselta arvoltaan vähäiset 
ja kestoltaan väliaikaiset sukupuoleen 
sidotut alennukset (esim. isäin- tai äi-
tienpäivää koskevat) ovat jatkossakin 
sallittuja.

Oma asiansa ovat taas pitkän mat-
kan bussi- ja junaliikenteen matkali-
put, sillä alennukset perustuvat työ- ja 
elinkeinoministeriön tekemiin sopi-
muksiin ja yhdenvertaisuuden toteu-
tuminen on näin suoraan viranomai-
sen käsissä.

pitkälle 2000-luvulle saakka poliisi-
kouluun hakevilta mannersuomalai-
silta miehiltä edellytettiin AUK:n tai 
RUK:n käymistä taikka armeijan so-
tilaspoliisikoulutuksen hankkimista. 
Nykyistä lakia poliisikoulutuksesta 
säädettäessä vuonna 2004 eduskun-
nan perustuslakivaliokunta kuitenkin 
katsoi, että armeijaa käymättömien 
ei-Ahvenanmaalaisten miesten sulke-
minen kyseisen koulutuksen ulkopuo-
lelle rikkoo perustuslain syrjintäkiel-
toa, joten poliisikoulun ovet aukesivat 
reilut viisi vuotta sitten vihdoin myös 
sivareille. Valiokunta katsoi kuitenkin 
perustelluksi sen, että varusmiespal-
veluksen suorittamisesta annetaan 
lisäpisteitä poliisikouluun haettaessa.

  
PääSY- Tai maTkaliPuiSSa 
mYönneTään alennukSia 
varuSmiehille, muTTei 
SiviiliPalveluSmiehille

Rikoslain 11. luku käsittelee rikok-
sia ihmisyyttä vastaan. Sen 11. pykä-
län aiheena on syrjintä:

”Joka elinkeinotoiminnassa (...) 
yleisönpalvelussa (...) taikka julkista 
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ruokaa ei aseita 
-työleiri helsingissä

Kansainvälinen Ruokaa ei aseita 
-työleiri järjestettiin Helsingissä vii-
me kesänä jo yhdennentoista kerran. 
9.-20.7. järjestetylle leirille osallistui 
nuoria vapaaehtoisia viidestä maasta: 
Puolasta, Saksasta, Slovakiasta, Uk-
rainasta ja Venäjältä. Lisäksi mukana 
oli kolme Suomessa asuvaa turvapai-
kanhakijaa, heistä kaksi Irakin Kurdis-
tanista ja yksi Sudanista. Tavalliseen 
tapaan vapaaehtoiset olivat saapuneet 
paikalle Kansainvälinen vapaaehtois-
työ ry:n kautta, Aseistakieltäytyjäliitto 
ja Helsingin Ruokaa ei aseita -ryhmä 
vastasivat taas muista järjestelyistä.

Kaksiviikkoisen tapahtuman ai-
kana vapaaehtoiset jakoivat ilmaista 
kasvisruokaa kuudessa tapahtumas-
sa eri puolilla Helsinkiä. Ruoanjaot 

Selvitysmies 
Jehovan 
todistajien 
pariin

Puolustusministeri Carl Haglund 
ilmoitti 11.9. asettavansa selvitysmie-
hen Jehovan todistajien vapautuslain 
muodostaman ongelman ratkaisemi-
seksi. Haglund ilmoittaa vastaukses-
saan kansanedustaja Jussi Niinistön 
(ps.) asiasta tekemään eduskuntaky-
symykseen päättävänsä jatkotoimen-
piteistä selvitysmiehen raportin pe-
rusteella.

Selvitysmieheksi on nimetty Hel-
singin yliopiston oikeushistorian ja 
roomalaisen oikeuden professori Juk-
ka Kekkonen. Kekkonen on selvittänyt 
asevelvollisuuteen liittyviä asioita en-
nenkin: vuonna 1999 hän laati varsin 
hyvän raportin silloisen siviilipalve-
luslain muutostarpeista.

Jehovan todistajien vapautuslain 
tulevaisuudesta viime aikoina käy-
ty keskustelu on sinänsä perusteltua, 
sillä nykyinen tilanne todellakin muo-
dostaa ongelman, johon mm. YK:n 
ihmisoikeuskomitea on kiinnittänyt 
huomiota. Ensisijaiseksi ratkaisuvaih-
toehdoksi on kuitenkin useimmiten 
esitetty vapautuslain kumoamista. 
Vaikka Jehovan todistajat nykyään 
antavatkin jäsentensä valita siviili-
palveluksen ja totaalikieltäytymisen 
välillä, tällainen ratkaisu olisi sekä 
täysin tarpeeton että ihmisoikeuksien 
kannalta kyseenalainen.

Asevelvollisuusjärjestelmän piiriin 
joutuu jo nyt kaikilla mittapuilla kat-
sottuna järjettömän suuri määrä ihmi-
siä, joten vielä uusien ryhmien palve-
lukseen pakottaminen ei ole millään 
tavalla perusteltua. Todetessaan vain 
Jehovan todistajia koskevan suosi-
tuimmuuskohtelun syrjiväksi vuonna 
2004 YK:n ihmisoikeuskomitea vaati 
Suomea korjaamaan asian laajenta-
malla vapauttamislakia koskemaan 
myös muita aseistakieltäytyjäryhmiä. 
Asian ”ratkaiseminen” vapauttamisla-
ki kumoamalla merkitsisi uskonnon- 
ja mielipiteenvapauden kaventamista.

Aseistakieltäytyjäliitto odottaa ja 
uskoo, että selvitysprosessin yhtey-
dessä tarkastellaan riittävässä laajuu-
dessa muitakin ratkaisuvaihtoehtoja 
vapauttamislain kumoamisen lisäksi.

alkoivat jo aikaisempina vuosina tu-
tuksi tulleeseen tapaan Kannelmä-
en Sitratorilta, minkä jälkeen olivat 
vuorossa Kontula, Malmi, Herttonie-
mi, Vuosaari ja leirin päätteeksi Kal-
lion Karhupuisto. Vaikka kesälle 2012 
luonteenomainen säätyyppi, kaatosa-
de, vaivasikin osaa tapahtumista, nii-
tä ei järjestetty turhan takia: syömässä 
kävi yhteensä noin 400–500 ihmistä.

Kokonaisuutena leiri oli joista-
kin ongelmista huolimatta jälleen 
onnistunut, ja sille osallistuneet va-
paaehtoiset lähtivät kotimatkoilleen 
mielissään pääasiallisesti myönteisiä 
ajatuksia tapahtuneesta ja koetusta.

kaj raninen
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muurin- 
murtajat 
esittäytyi 
armeijan 
lippujuhlassa

Antimilitaristinen Muurinmurta-
jat-ryhmä esittäytyi 4. kesäkuuta ar-
meijan lippujuhlan päätapahtumassa 
Helsingin Senaatintorilla. Kolme an-
timilitaristiaktiivia levitti tapahtumaa 
seuraamaan tulleen yleisön eteen ban-
derollin ”Sota alkaa täällä – pysäyte-
tään se täällä” Tuomiokirkon portai-
den vieressä. Sotilashenkilöt poistivat 
banderollin pienen hetken kuluttua ja 
määräsivät sen kantajat poistumaan 
alueelta. Lain puolustusvoimista mu-
kaan yksi armeijan tehtävistä on pe-
rusoikeuksien, mm. sananvapauden, 
turvaaminen. Poistamisen jälkeen an-
timilitaristit siirtyivät Senaatintorille 
jakamaan lentolehtisiä tapahtumaa 
seuranneelle yleisölle.

Muurinmurtajat halusi armeijan 
lippujuhlapäivänä kiinnittää huomio-
ta suomalaisen militarismin nykypäi-
vän todellisuuteen. Suomen armei-
ja perustaa imagonsa historiaan ja 
maanpuolustukseen. Tämän päivän 
todellisuus on kuitenkin toisenlainen. 
Sitä edustaa NATO-yhteistyö ja valmi-
us kansainvälisiin operaatioihin.

”Sodat eivät vaikuta juurikaan Eu-
rooppaan. Ne kuitenkin alkavat täältä: 
täällä sijaitsee aseteollisuus, täällä sijait-
sevat sotilastukikohdat ja täällä tehdään 
poliittiset päätökset, joiden seurauksena 
Euroopan maat osallistuvat sotiin rajo-
jensa ulkopuolella. 

Tämä koskettaa myös Suomea. Suo-
men aseteollisuus käy kauppaa laitonta 
miehitystä toteuttavan Israelin kanssa ja 
on myynyt Saudi-Arabiaan aseita, joita 
saatetaan käyttää siviiliväestöä vastaan. 
Vuosia jatkuneen, ilman riittävää po-
liittista keskustelua toteutetun NATO-
yhteistyön seurauksena Suomi ajautui 
”rauhanturvaamisen” nimissä osalliseksi 
Afganistanin sotaan. Sodat alkavat Eu-
roopassa – lopetetaan ne täällä!”, Muu-
rinmurtajat toteavat.

Muurinmurtajat on antimilitaris-
tinen kansalaistottelemattomuusryh-
mä, joka sai alkunsa jo vuonna 1998. 
Olemassaolonsa aikana se on järjestä-
nyt yli 20 kansalaistottelemattomuus-
tapahtumaa.
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eTelä-amerikka:

miliTariSmia 
manTereella vailla 
vihOlliSia

Amorim julisti, että Brasilian tulisi 
käyttää budjetistaan sotilasmenoihin 
yhtä paljon kuin muut nousevat jätti-
taloudet Venäjä, Intia ja Kiina. Nou-
sevan suurvallan aseman ohella Amo-
rim perusteli asiaa Amazonin alueen 
luonnonvaroilla sekä vastalöydetyillä 
syvän meren öljyesiintymillä. Näin 
siitäkin huolimatta, että Brasilialla 
on erinomaiset suhteet joka ainoaan 
naapurivaltioonsa, kuten myös maa-
ilman sotilaallisiin suurvaltoihin, ja 
dollarimäärissä mitattuna maailman 
11. suurin puolustusbudjetti (SIPRI:n 
vuoden 2011 tilastojen mukaan).

Brasilian suurvaltajulistus on vain 
eräs esimerkki  Etelä-Amerikassa vii-
me aikoina julkilausutuista pyrkimyk-
sistä kasvattaa sotilasmenoja suunni-
telmallisesti. Argentiinan presidentti 
Cristina Fernandez de Kirchner julkis-
ti heinäkuussa 2011 kunnianhimoisen 
”Pohjoinen kilpi” -varustautumisohjel-
man, joka pyrkii lisäämään armeijan 
valvontakapasiteettia niin maalla, 
merellä kuin ilmassakin, erityisesti 
maan pohjoisosissa. Toiminnan pää-
kohteeksi ilmoitettiin huumeiden sa-
lakuljetuksen torjuminen. Venezuela 
solmi lokakuussa 2011 Venäjän ja 
Kiinan kanssa miljardien arvoiset so-
pimukset luotolla tehtävistä asekau-
poista, joita presidentti Hugo Chávez 
perusteli ”tarpeella suojata Venezuelan 
öljyvarat ulkoiselta aggressiolta”. Ko-
lumbian presidentti Manuel Santos 
julisti syyskuussa 2011 korottavansa 
sotilasmenoja merkittävästi tehos-
taakseen FARC-vasemmistosissien 
vastaista taistelua. 

Chilen presidentti Sebastián Pine-
ra ja puolustusministeri Andrés Alla-
mand julkistivat toukokuussa 2012 
Chilen vuosien 2012–2024 kansalli-

pahtunut yllättävä käänne. Union of 
South-American Nations (UNASUR) 
totesi toukokuussa 2012 ilmestynees-
sä raportissaan 12 jäsenmaansa yh-
teenlaskettujen vuosittaisten sotilas-
menojen lähes tuplaantuneen vuosien 
2006 ja 2010 välisenä aikana; 17,6 
miljardista 33,2 miljardiin dollariin.

uuSi armeiJauhO 

Bruttokansantuoteosuuksina il-
maistuna UNASUR-maiden sotilasme-
nojen taso on edelleen varsin alhainen 
jos sitä vertaa Yhdysvaltojen, Venäjän, 
Kiinan ja monien Lähi-idän maiden 
harjoittamaan asevarusteluun. Broo-
kings Institutionin tutkija Kevin Casas-
Zamora on kuitenkin huomauttanut 
marraskuussa 2010 ilmestyneessä 
raportissaan, että suhteessa veroker-
tymään sotilasmenot ovat Etelä-Ame-
rikassa itse asiassa korkeammat kuin 
millään muulla alueella Lähi-idän 
ulkopuolella.  Kehityskulku on yllät-
tävä, ottaen huomioon että kansain-
välisen sodan uhka on alueella tällä 
hetkellä kutakuinkin olematon, eikä 
sisällissotaa ole alueella enää käynnis-
sä muualla kuin Kolumbiassa.

Parin viime vuoden aikana glo-
baali taantuma on heilutellut soti-
lasmenoja vuositasolla eri maissa, 
mutta pitkän tähtäimen kasvutrendi 
vaikuttaa ilmeisen vakaalta. 9.7.2012 
Brasilian puolustusministeri Celso 

Etelä-Amerikka on viimeisten 
sadan vuoden ajan ollut kansainvä-
listen konfliktien suhteen maailman 
rauhallisimpia alueita. Vuoden 1935 
jälkeen ainoa kuukautta pidempään 
kestänyt valtioiden välinen sota on 
ollut Argentiinan ja Iso-Britannian 
sota Falklandin saarista vuonna 1982. 
Aina 1990-luvulle saakka alueen val-
tiot olivat kuitenkin jatkuvasti kan-
sainvälisen lehdistön otsikoissa omien 
kansalaistensa kimppuun hyökkää-
vien armeijoidensa vuoksi.  1970- ja 
80-luvuilla alueen 12:sta itsenäisestä 
valtiosta 9 koki vähintään yhden so-
tilasdiktatuurin, monessa tapaukses-
sa vuosikymmenten pituisen. Alueen 
valtioista ainoa, jossa armeija ei ole 
koskaan kaapannut valtaa, on vuon-
na 1966 itsenäistynyt alle miljoonan 
asukkaan Guyana. 

Pitkä sotilashallitusten ketju kat-
kesi Etelä-Amerikassa vuonna 1993, 
jolloin ensimmäistä kertaa sitten vuo-
den 1908 oli kaikkialla mantereella 
vallassa vaaleilla valittu siviilihallitus. 
Toisin kuin aiemmin, tilanne ei ole 
jäänyt lyhytaikaiseksi, vaan kestänyt 
aina siitä lähtien. Muutoksen merkit-
tävyys on näkynyt monien muiden 
asioiden ohella siinä, että 1990-luvul-
la alueen hallitukset eivät epäröineet 
sisällyttää sotilasmenoja rajuihin jul-
kisen sektorin leikkauksiinsa.

 Viime vuosina on alueen sotilas-
menojen kehityksessä kuitenkin ta-
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kohdalla, mutta painottavat voimak-
kaasti ”sisäisiä uhkia”. 

Sisäisiin uhkiin vetoaminen tun-
tuu kuitenkin sekin hämmentäväl-
tä alueella, jolla aseelliset poliittiset 
konfliktit ovat, Kolumbia pois lukien, 
enää lähinnä menneisyyden paina-
jainen.   Monessa valtiossa armeijan 
vahvistamista vaativiksi ”sisäisiksi 
uhiksi” on nimetty ensisijaisesti sellai-
sia toimijoita, jotka useimmissa maa-
ilmankolkissa kuuluvat poliisivoimien 
vastuulle, kuten huumeiden salakul-
jettajat ja järjestäytynyt rikollisuus 
yleisesti.  Washington Office on Ame-
rican tutkija Adam Sinclair onkin to-
dennut, että eräs mieluusti vaiettu syy 
sotilasmenojen nousuun Etelä-Ame-
rikassa lienee hallitusten pyrkimys 
pitää asevoimiensa johto tyytyväise-
nä. Alueen keskeisten raaka-aineiden 
hinnat ovat nousseet merkittävästi 
2000-luvulla, tuottaen talouskasvua, 
josta 1990-luvulla laihoja vuosia ko-
keneet armeijat haluavat osansa. 

Sinclairin mukaan ”Lähes kaik-
kialla alueella siviilihallinnon valta 
armeijaan on edelleen kaikkea muuta 
kuin täydellinen. Erityisesti siellä mis-
sä armeijan arvovalta pysyi enemmän 
tai vähemmän ennallaan sen luovuttua 
vallasta, tai joissa vasemmistolaiset po-
liittiset johtajat hallitsevat levottomina 
äärikonservatiivista upseeristoa, moni 
vaaleilla valittu hallitus antaa mielellään 
asevoimille myöten palkankorotusten 
ja asehankintojen kaltaisissa asioissa.” 
Tammikuussa 2011 Bolivian puolus-
tusministeri Ruben Saavedra perus-
telikin maan sotilasmenojen nopeaa 
kasvua ”presidentti Evo Moralesin vii-
meisten viiden vuoden aikana toteutta-
milla hallintohenkilökunnan lisäyksillä 
ja palkankorotuksilla”.  

siensa myötä kaivanut naftaliinista 
Falklandin saarilla (argentiinalaisit-
tain Malvinas-saarilla) elämöinnin. 
Tällaisilla puheilla on Argentiinassa 
kuitenkin aika lailla sama asema kuin 
puheilla Karjalan palauttamisesta 
Suomessa.  Kukaan ei halua lähteä 
uuteen sotaan saarten vuoksi, eikä 
saarten lähinnä brittiläisperäinen vä-
estö tunne minkäänlaista halua liittyä 
Argentiinaan.

Venezuelassa on Chávezin presi-
denttikaudella toistuvasti perusteltu 
armeijan näkyvää asemaa yhteiskun-
nassa Yhdysvaltain aggressiivisella so-
tilasmahdilla ja sotilasavulla Kolum-
bian armeijalle. Yhdysvallat on viime 
vuosina kuitenkin itse asiassa voimak-
kaasti supistanut sotilaallista rooli-
aan Etelä-Amerikassa. Sotilasapua 
”liittolaismaille” alueella on leikattu 
huomattavasti, Kolumbian kohdalla 
jo Bill Clintonin vuonna 2000 käyn-
nistämää Plan Columbiaa edeltäneel-
le tasolle. Lisäksi Ranska ja Venäjä 
ovat nopeasti ohittaneet Yhdysvallat 
alueen tärkeimpinä asetoimittajina. 
Ei tarvitse olla kansainvälisen politii-
kan asiantuntija ymmärtääkseen, että 
pelko Yhdysvaltain hyökkäyksestä 
johonkin vasemmistopresidentin hal-
litsemaan Etelä-Amerikan valtioon on 
tällä hetkellä kutakuinkin yhtä uskot-
tava kuin pelko Venäjän hyökkäykses-
tä Suomeen tai Japaniin.

uPSeeriSTOn lePYTTelY?

Jos ei sotilasmenojen kasvu Etelä-
Amerikassa siis johdu siitä, että valti-
oiden väliset suhteet alueella olisivat 
kiristyneet, niin mistä sitten? Poliitti-
set analyytikot viittaavat tyypillisesti 
hieman erilaisiin syihin eri maiden 

sen puolustus- ja turvallisuusstrategi-
an, jolla armeijan roolia on tarkoitus 
laajentaa käsittämään myös aseiden 
salakuljetuksen, huumeiden salakulje-
tuksen, järjestäytyneen rikollisuuden, 
merirosvouden ”ja monien muiden 
asioiden” torjuntaa. Asukasta kohden 
Chile käyttää jo tällä hetkellä armei-
jaan enemmän rahaa kuin mikään 
muu Latinalaisen Amerikan maa. So-
tilasmenot nielevät budjetista enem-
män kuin terveydenhoitomenot.  

Syyskuussa 2012 Perun presi-
dentti Ollanta Humala julkisti suuren 
asevoimien ja poliisin modernisointi-
ohjelman, johon sisältyy mm. 20 % 
korotus sotilasmenoihin vuoden 2013 
budjetissa. Ironista kyllä, maaliskuus-
sa 2011 Perun silloinen presidentti 
Alan Garcia oli vaatinut sotilasmeno-
jen kasvun patoamista Latinalaisessa 
Amerikassa  - siitäkin huolimatta, että 
oli itse nostanut maansa sotilasme-
noja merkittävästi omalla presidentti-
kaudellaan. 

vailla ulkOiSia uhkia

Sotilasmenojen kasvattaminen 
ympäri Etelä-Amerikkaa on aiheut-
tanut satunnaista naapurien välistä 
ärhentelyä. Kitkaa on syntynyt mm. 
Perun ja Chilen, Kolumbian ja Vene-
zuelan sekä Kolumbian ja Ecuadorin 
välille. Poliittiset kommentaattorit 
ovat kuitenkin varsin yksimielisiä sii-
tä, että kansainvälisen sodan uhka on 
mantereella käytännössä kutakuinkin 
olematon, koska ajatus sotimisesta 
naapurien kanssa ei nauti alueen val-
tioiden kansalaisten keskuudessa min-
käänlaista tukea. 

Argentiinan presidentti Christina 
Kirchner on sisäpoliittisten vaikeuk-
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den hyväksyntää ”kansallisen edun” 
nimissä.

On vaikea ennustaa millaiseksi 
armeijan rooli loppujen lopuksi muo-
dostuu Etelä-Amerikassa tulevina 
vuosina. Ympäri mannerta toistuvat 
puheet armeijan roolin laajentami-
sesta ja tarpeesta turvata luonnon-
varojen hyödyntäminen särähtävät 
kuitenkin pahasti korvaan alueen his-
torian valossa. Pahaenteinen on myös 
suurmaanomistajien hallitseman Pa-
raguayn parlamentin 21.–22.6.2012 
armeijan tuella toteuttama presidentti 
Fernando Lugon viraltapano vain 10 
kuukautta ennen seuraavia presiden-
tinvaaleja. Toivoa sopii , että sotilas-
diktatuurien vuosisadan opetukset 
eivät ole unohtuneet.
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miliTariSOiduT raaka-aineeT?

Jotkut eteläamerikkalaiset anti-
militaristit ovat painottaneet muilla 
tavoin sitä, että sotilasmenojen nousu 
alueella on tapahtunut samanaikaises-
ti tehostuneen luonnonvarojen louhi-
misen kanssa. Suuret kaivosprojektit, 
jättimäiset vientikasvien viljelypro-
jektit sekä laajentunut öljynporaus 
ovat viime vuosina monin paikoin 
Etelä-Amerikkaa aiheuttaneet kiivasta 
vastarintaa, ennen kaikkea paikallis-
ten alkuperäiskansojen keskuudessa. 

Perussa hallitus julisti kaivos-
protestien vuoksi heinäkuussa 2012 
hätätilan Cajamarcan provinssiin ja 
kahteen naapuriprovinssiin, lähet-
täen paikalle armeijan joukkoja tu-
kahduttamaan protesteja. Yhteenotot 
paikallisten asukkaiden ja turvalli-
suusjoukkojen välillä ovat jatkuneet. 
Toistuvia väkivaltaisia yhteenottoja 
turvallisuusjoukkojen ja kaivospro-
jekteja vastustavien paikallisten asuk-
kaiden välillä on nähty vuoden 2012 
kuluessa myös mm. Boliviassa, Ecu-
adorissa, Argentiinassa ja Chilessä. 
Brasiliassa hallitus sääti heinäkuussa 
2012 lain, joka sallii patojen, teiden, 
sotilastukikohtien, kaivosten ja mui-
den suurten projektien rakentamisen 
alkuperäiskansojen maille ilman näi-
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Turkki

myönteisiä 
ratkaisuja 
ihmisoikeus-
elimissä

Kansainväliset ihmisoikeuselimet 
ovat jälleen viime kuukausien aika-
na antaneet Turkin aseistakieltäytyjiä 
koskevia ratkaisuja. YK:n ihmisoi-
keuskomitea antoi ratkaisunsa Cenk 
Atasoyn ja Arda Sarkutin tapauksis-
ta kesäkuussa. 12.6.2012 Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuin puolestaan 
julkisti päätöksensä Halil Savdan ta-
pauksesta. Molemmissa tapauksissa 
aseistakieltäytymisoikeus tunnustet-
tiin ja Turkkia arvosteltiin aseistakiel-
täytyjien ihmisoikeuksien rikkomi-
sesta. Turkissa ei ole mitään laillisia 
aseistakieltäytymismahdollisuuksia, 
ja aseistakieltäytyjiä on tuomittu pit-
kiin toistuviin vankeusrangaistuksiin.

ihmiSOikeuSkOmiTea aTaSOYSTa 
Ja SarkuTiSTa

Cenk Atasoy ja Arda Sarkut ovat 
Jehovan todistajia, jotka määrättiin 
asepalvelukseen useita kertoja ja jot-
ka tuomittiin vankeuteen useaan ot-
teeseen sotilasrikoslain artikla 63/1:n 
perusteella. Kyseinen pykälän krimi-
nalisoi palvelukseenastumismääräyk-
sen noudattamatta jättämisen. Sarkut 
menetti myös työpaikkansa Mersinin 
yliopiston apulaislehtorina aseista-
kieltäytymisensä johdosta.
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Ratkaisussaan ihmisoikeuskomitea 
katsoo, että aseistakieltäytymisoikeus 
kuuluu YK:n kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
piiriin. ”Vaikkei sopimus eksplisiittises-
ti mainitse aseistakieltäytymisoikeutta, 
komitea näkee kyseisen oikeuden perus-
tuvan sopimuksen 18. artiklaan, sillä 
velvollisuus osallistua tappavan voiman 
käyttöön saattaa olla vakavasti ristirii-
dassa omantunnon vapauden kanssa... 
Se antaa jokaiselle yksilölle oikeuden 
vapautukseen pakollisesta sotilaspalve-
luksesta, mikäli viimeksimainittu ei voi 
olla sopusoinnussa yksilön uskonnon tai 
uskomusten kanssa”. Näin ollen sellai-
sen henkilön, jonka vakaumus tai us-
konto estää aseiden käytön, pakotta-
minen sotilaspalvelukseen on vastoin 
ihmisoikeussopimuksen 18. artiklan 
1. kohtaa. Komitea totesi, että valtio 
on velvollinen tarjoamaan Atasoylle 
ja Sarkutille hyvityksen ja poistamaan 
heidän rikosrekisterinsä.

Kolmen ihmisoikeuskomitean jä-
senen ratkaisun yhteydessä jättämät 
yksilömielipiteet paljastavat kuiten-
kin, että komitean sisällä on erimie-
lisyyttä aseistakieltäytymisoikeuden 
luonteesta: sisältyykö se uskonnon ja 
omantunnon vapauteen vai onko sii-
nä kysymys uskonnon ja uskomusten 
ilmaisusta. Tuomioistuimen enemmis-
tön mielipide on ensinmainittu, mut-
ta vähemmistö edustaa jälkimmäistä. 
Kysymys on potentiaalisesti merkit-
tävä. Mikäli aseistakieltäytymisoike-
us sisältyy uskonnon ja omantunnon 
vapauteen, sille ei yleissopimuksen 
perusteella voi asettaa minkäänlaisia 
rajoituksia. Mikäli taas kysymys on 
ilmaisusta, sille voidaan sopimuksen 
18. artiklan 3. momentin mukaan 
asettaa ”lailla säädettyjä”, mm. ”ylei-
sen turvallisuuden ja järjestyksen suoje-
lemiseksi välttämättömiä” rajoituksia. 
Toisin sanoen tällaisiin perusteisiin 
vetoamalla valtio saattaisi kieltää 
aseistakieltäytymisoikeuden tai rajoit-
taa sitä. 

eurOOPan 
ihmiSOikeuSTuOmiOiSTuin 
SavdaSTa

Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuin julkisti päätöksensä aseistakiel-
täytyjä Halil Savdan tapauksesta 12. 
kesäkuuta. Kyseessä oli ensimmäi-
nen kerta, kun tuomioistuin tunnusti 
aseistakieltäytymisoikeuden tapauk-
sessa, joka ei koske Jehovan todista-
jia. Savda istui aseistakieltäytymisen 
johdosta vankeudessa neljään eri ot-
teeseen yhteensä 17 kuukauden ajan 

ennen kuin hänet huhtikuussa 2008 
vapautettiin palveluksesta.

YK:n mielivaltaisia pidätyksiä 
käsittelevä työryhmä oli käsitellyt 
Savdan tapausta jo vuonna 2008. 
Työryhmä totesi mielipiteenään, että 
neljä Savdaan vuosina 2004-08 ase-
palveluksesta kieltäytymisen johdosta 
kohdistunutta vapaudenriistoa olivat 
mielivaltaisia ja hänen kohtelunsa 
vastoin YK:n ihmisoikeusjulistusta 
sekä kansalais- ja poliittisia oikeuksia 
koskevaa yleissopimusta.

Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuin päätyi samankaltaisiin ratkai-
suihin. Se näki Turkin toiminnan 
rikkovan Euroopan ihmisoikeussopi-
muksen kolmatta (halventavan koh-
telun kielto), kuudetta (oikeus oikeu-
denmukaiseen oikeudenkäyntiin) ja 
yhdeksättä artiklaa (ajatuksen, oman-
tunnon ja uskonnon vapaus).

Tuomioistuin totesi, ettei ollut mi-
tään menettelytapaa, jonka puitteissa 
Savdan jättämä vaatimus aseistakiel-
täytymisoikeuden tunnustamisesta 
olisi käsitelty. ”Viranomaiset eivät käsi-
telleet hänen aseistakieltäytymisilmoitus-
taan, vaan käyttivät vain rikoslain py-
käliä, joissa määrätään asepalveluksesta 
kieltäytymisestä langetettavista rangais-
tuksista”, tuomioistuin totesi. Tuo-
mioistuin katsoi, että viranomaisten 
velvollisuus olisi ollut tarjota ”tehokas 
ja saavutettavissa oleva” menettelytapa 
sen määrittämiseksi, onko hän oikeu-
tettu haluamaansa aseistakieltäytyjän 
statukseen. Järjestelmä, jossa ei ole 
vaihtoehtoista palvelusmuotoa eikä 
mitään menettelyä, jonka puitteissa 
aseistakieltäytyjän status on mahdol-
lista saavuttaa, johti siihen että viran-
omaiset eivät ole toimineet ihmisoike-
ussopimuksen 9. artiklan mukaisesti.

Tuomioistuin totesi myös, että kol-
me sotilasunivormuun pukeutumises-
ta kieltäytymisen johdosta langetettua 
vankeustuomiota, useat samasta syytä 
tapahtuneet eristysrangaistukset sekä 
tuomiokierre, joka olisi periaatteessa 
voinut jatkua loputtomasti, merkitsi-
vät ihmisoikeussopimuksen kolman-
nen artiklan kieltämää halventavaa 
kohtelua. ”Kohtelu, jonka kohteeksi 
Mr. Savda joutui, on aiheuttanut vaka-
vaa tuskaa ja kärsimystä, joka ylittää 
rikosepäilyyn ja pidätykseen tavallisesti 
sisältyvän nöyryytyksen elementin”, tuo-
mioistuin toteaa tämän käsityksensä 
perusteeksi. Lisäksi Savdan tuomitse-
minen sotilasoikeudenkäynnissä, yk-
sinomaan armeijan henkilökunnasta 
koostuvien tuomiosistuinten edessä, 
ei täyttänyt oikeudenmukaisen oi-
keudenkäynnin kriteerejä. ”Kantelijan 

epäilykset tuomioistuimen riippumatto-
muudesta ja puolueettomuudesta olivat 
objektiivisesti oikeutettuja”, tuomiois-
tuin totesi.

PidäTYSmääräYS Ülkea vaSTaan 
POiSTeTTu

Aseistakieltäytyjä Osman Murat 
Ülken tapauksessa on tapahtunut pien-
tä tervetullutta edistystä. 4.6.2012 
Eskişehirin sotilasoikeus poisti häntä 
koskevan pidätysmääräyksen. Vaikka 
tämä vähentääkin välittömän pidä-
tyksen vaaraa, Ülken tilanne on yhä 
lähtökohdiltaan sama. Koska häntä ei 
tähän päivään mennessä ole vapau-
tettu sotilaspalveluksesta, hän on yhä 
velvollinen suorittamaan palvelusta ja 
tämän vuoksi uusien syytteiden ja pi-
dätysten, kansalaiskuoleman jatkumi-
sen, vaara on yhä olemassa. Ülke istui 
aseistakieltäytymisen johdosta kaksi 
ja puoli vuotta vankilassa 1990-luvun 
lopulla ja määrättiin vapautumisensa 
jälkeen palaamaan sotilasyksikköön-
sä, mistä kieltäytymisen seurauksena 
oli vuosia voimassa ollut pidätysmää-
räys.

halliTukSen reakTiO

Turkin pääministeri Recep Tayyip 
Erdogan ilmoitti marraskuussa, että 
aseistakieltäytymislaki on poistettu 
hallituksen asialistalta. Tästä huoli-
matta Turkki väittää yhä työskentele-
vänsä asian parissa. Silti mitään laki-
esitystä ei ole esitelty julkisuudessa tai 
parlamentissa.

Today’s Zaman -lehden julkaise-
man artikkelin mukaan ”puolustusmi-
nisteri İsmet Yılmaz on sanonut ministe-
riönsä jatkavan työtä löytääkseen tavan 
kohdella aseistakieltäytyjiä”. Artikkelin 
mukaan ”ministeri sanoi, että heidän 
toimenpiteidensä tarkoitus on suojella 
Turkin valtiota uusilta Euroopan ihmis-
oikeustuomioistuimen langettamilta ran-
gaistuksilta, jotka johtuvat Turkin yllä-
pitämästä pakollisesta sotilaspalvelusta” 
- toisin sanoen niiden tarkoitus ei ole 
suojella aseistakieltäytyjien ihmisoi-
keuksia.

Ministerin jatkokommentit anta-
vat myös aihetta vakavaan huoleen: 
“Meillä on suunnitelma aseistakieltäy-
tymisen suhteen. Miehet joko palvelevat 
armeijassa tai heidät vapautetaan ran-
gaistukseen alistumisen hinnalla”, mi-
nisteri sanoi.

(CO-update, June-July 2012)
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Turkki 

aseistakieltäytyjä 
İnan Suver 
vangittu uudelleen

War Resisters’ Internationalin 
(WRI) saamien tietojen mukaan aseis-
takieltäytyjä İnan Suver on vangittu 
jälleen 12.9.2012.

Suver pidätettiin Istanbulissa ru-
tiiniluontoisen henkilöllisyydentar-
kastuksen yhteydessä. Pidätyksen pe-
rusteena oli se, että hän oli paennut 
sairaalasta suorittaessaan aseistakiel-
täytymisestä saamaansa vankeusran-
gaistusta. Hänet tuomittiin poissaole-
vana viiden kuukauden vankeuteen 
paon johdosta.

Hänet vapautettiin Balikesitrin 
vankilasta 9.12.2011, armeijan pää-
tettyä keskeyttää tuomion tuomitun 
terveydentilan heikkenemisen johdos-
ta. Gülhanen sotilaslääketieteen aka-
temian psykiatrinen osasto ilmoitti, 
että hän kärsii ”psykologisesta sairau-
desta”.

İnan Süverin lakimies ilmoitti, 
että hänen psyykkinen terveytensä on 
edelleen heikentynyt ja sanoi, että uu-
della vankeustuomiolla on todennä-
köisesti kielteinen vaikutus.

İnan Suver kutsuttiin sotilaspalve-
lukseen vuonna 2001 ja saatavilla ole-
vien tietojen mukaan ryhtyi karkurik-
si 13 kuukautta palveltuaan. Jäätyään 
kiinni hänet pidätettiin ja hän sai seit-
semän kuukauden vankeustuomion. 
Ryhtyessään karkuriksi İnan Suver ei 
ollut kuullut käsitettä aseistakieltäyty-
jä. Siitä kuultuaan ja siihen tutustut-
tuaan hän julistautui aseistakieltäyty-
jäksi vuonna 2009.

Aseistakieltäytyminen on Euroo-
pan ihmisoikeussopimuksen 9. ar-
tiklan turvaama ihmisoikeus. Lisäksi 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 
katsoi tapauksessa Baiatian vs. Arme-
nia heinäkuussa 2011 antamassaan 
ratkaisussa, että valtioilla on velvol-
lisuus kunnioittaa yksilön oikeutta 
aseistakieltäytymiseen osana velvoi-
tettaan kunnioittaa ajatuksen, oman-
tunnon ja uskonnon vapautta. Tämän 
jälkeen ihmisoikeustuomioistuin on 
vahvistanut tulkintansa kolmessa 
Turkkia koskevassa päätöksessä.

Koska alkuperäinen vankeustuo-
mio rikkoi Euroopan ihmisoikeus-
sopimusta vastaan, WRI pitää uutta 
tuomiota mitättömänä, sillä Suverin 
ei olisi pitänyt olla vankilassa alun al-
kaenkaan. Lisäksi hänet on vapautet-
tu vankilasta terveydellisen perustein, 
jotka ovat yhä voimassa, ja vangitse-
misella saattaa olla edelleen kielteinen 
vaikutus hänen psyykkiseen tilaansa.
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Johannesburgissa, Etelä-Afrikassa 
järjestettiin War Resisters’ Internatio-
nalin ja etelä-afrikkalainen Ceasefire 
Campaignin koolle kutsumana hei-
näkuun lopussa afrikkalaisten väki-
vallattomuuskouluttajien ja rauhan-
aktivistien kokous, jossa perustettiin 
afrikkalainen väkivallattomuus- ja 
rauhanrakennusverkosto.

Kokoontumisen tarkoitus oli ja-
kaa kokemuksia ja kehittää väkival-
lattomuuskoulutusta ja -toimintaa 
ruohonjuuritasolla. 12 eri maasta - 
Egyptistä, Etelä-Sudanista, Eritreasta, 
Kongon demokraattisesta tasavallas-
ta, Ruandasta, Burundista, Keniasta, 
Ugandasta, Malawista, Mosambikista, 
Zimbabwesta ja Etelä-Afrikasta - ja 
vielä useammasta järjestöstä tulleet 
osallistujat sitoutuivat tehostamaan 
koordinoitua väkivallatonta vastarin-
taa eteläisestä pohjoiseen Afrikkaan. 

Tapahtumassa käsiteltiin muun 
muassa Egyptin vallankumousta ja vä-
kivallattomien keinojen sekä sosiaali-
sen median käyttöä siinä. Toisaalta 
Egyptin valtion militarististen paino-
tusten purkamisessa riittää vielä run-
saasti työtä. Lisäksi kokoontumisessa 
järjestettiin seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöjen kohtaamiin vaikeuksiin 
ja väkivaltaan sekä sukupuolten epä-
tasa-arvoon pureutuva työryhmä. Af-
rikkalaisten LGBTI-yhteisöjen jäsenet 
kärsivät suvaitsemattomuudesta, syr-
jinnästä ja jopa murhista, joiden teki-
jät jäävät rangaistuksetta. Työryhmä 
sitoutui ottamaan näiden väkivallan 
muotojen vastaisen kamppailun mer-
kittäväksi osaksi työtään.

Tapahtumassa perustettiin viral-
linen verkosto, the African Nonvi-
olence and Peace-building Network. 
Se pyrkii tekemään yhteistyötä myös 
muiden maanosassa samankaltaisten 
teemojen parissa toimivien verkosto-
jen kanssa väkivallattomuuden ja rau-
hanrakentamisen edistämiseksi. Sen 
tavoitteena on saada mukaan lisää 
järjestöjä eri maista ja taata merkit-
tävä voimavara rauhan edistämiseksi 
Afrikassa vastustamalla militarismia 
ja tukemalla demokratiaa, turvalli-
suutta, hallinnon lahjomattomuutta, 
oikeudenmukaisuutta ja ihmisoikeuk-
sia, sekä tarjoamalla väkivallattoman 
toiminnan koulutusta.

Seuraava kansainvälinen War Re-
sisters’ Internationalin konferenssi pi-
detään Etelä-Afrikassa vuonna 2014. 

LUE LISÄÄ VERKOSTON BLOGISTA 
 
http://www.africannonviolence-
network.blogspot.co.uk/

afrikka

väkivallattomuus- ja 
rauhanrakennusverkosto 

perustettu
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Afrikkalaista rauhanjärjestöjen 
verkostoa perustamassa ollut ja War

Resisters’ Internationalin (WRI) 
toimintaan aktiivisesti osallistu-
va Gays and Lesbians of Zimbabwe 
(GALZ) on joutunut toistuvan viran-
omaisten häirinnän kohteeksi maas-
saan. WRI on tuominnut GALZ:n jä-
senten ihmisoikeuksien rikkomisen. 
Näihin oikeuksiin kuuluvat yhdisty-
misvapaus sekä vapaus satunnaisista 
pidätyksistä, kidutuksesta ja halventa-
vasta kohtelusta.

11. elokuuta GALZ julkaisi ra-
porttinsa seksuaali- ja sukupuolivä-
hemmistöjen asemasta Zimbabwessa. 
Julkaisu tehtiin lehdistötilaisuudessa, 
jonka jälkeen GALZ:in jäsenet ko-
koontuivat järjestön toimistolle juh-
listamaan onnistunutta tapahtumaa. 

Zimbabwen poliisi kuitenkin hyökkäsi 
juhliin ja pidätti 44 GALZ:n jäsentä - 
31miestä ja 13 naista. Kaikkia heistä 
pahoinpideltiin pidätyksen aikana. 
Heidät kuitenkin vapautettiin seuraa-
vana aamuna.

Muutaman päivän päästä polii-
si alkoi jahdata kerran pidättämiään 
jäseniä uudelleen. Tällä kertaa he 
löysivät kolme ihmistä, jotka vietiin 
kodeistaan kuulusteltaviksi. Loput sai-
vat käskyn ilmoittautua lähimmällä 
poliisiasemalla. Pidätetyt vapautettiin 
jälleen, mutta myöhemmin poliisi iski 
GALZ:n toimistoon takavarikoiden 
tietokoneita ja kirjallisuutta.

Tämän kesän tapahtumat ovat 
jatkumoa Zimbabwen viranomaisten 
GALZ:iin kohdistamalle aiemmalle 
häirinnälle. Toukokuussa 2010 poliisi 

pidätti järjestön toimistosta kaksi sen 
työntekijää ja teki ratsian sen toimin-
nanjohtajan kotiin, joka ei tuolloin 
ollut paikalla. Molemmat pidätetyt 
työntekijät vapautettiin muutaman 
päivän päästä ja syytteistä luovuttiin 
joitakin kuukausia myöhemmin, mut-
ta samassa yhteydessä takavarikoituja 
tavaroita ei ole palautettu vieläkään.

“[GALZ:in jäsenten] ajojahti on 
keino uhkailla - selvä pyrkimys tehdä 
GALZ:n työ mahdottomaksi,” WRI:n 
työvaliokunta toteaa 28. elokuuta 
antamassaan kannanotossa. ”Minkä 
tahansa ihmisoikeuden rikkominen 
heikentää ihmisoikeuksien kunnioi-
tusta ylipäänsä.” GALZ:n toimijoiden 
häiritseminen onkin sekä heidän ih-
misoikeuksiensa loukkaamista että ar-
vokkaan ihmisoikeustyön estämistä.

LISÄTIETOJA TILANTEESTA 
http://www.galz.co.zw/
 
WRI:N KANNANOTTO 
http://wri-irg.org/node/20291

Poliisi pyrkii estämään 
ihmisoikeusjärjestön 
toimintaa Zimbabwessa
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”Vuonna 2022 banderollin kiinnittä-
misestä julkiselle paikalle saa Britannias-
sa vuoden vankeustuomion. 20 prosent-
tia väestöstä on suljettu vankiloihin.”

Aseistakieltäytyjäliiton kansainvä-
linen verkosto War Resisters’ Interna-
tionalin (WRI) valtuusto kokoontui 
syyskuun puolessa välissä Bilbaoon, 
Baskimaalle miettimään tulevaisuut-
taan. Tavoitteena oli kuvitella verkos-
to kymmenen vuoden päästä, vuosi 
WRI:n 100-vuotisjuhlien jälkeen.

Maailman tilaa mietittäessä kaikki 
ennustukset eivät olleet positiivisia. 
Armeijoissa palvelevien henkilömäärä 
tai sotilasmenojen budjetit saattavat 
pienentyä, mutta militarismi ei vält-
tämättä vähene maailmasta samassa 
suhteessa. Pikemminkin päinvastoin: 
useimmat asiaa pohtineista työryh-
mistä uskoivat armeijoiden tehtävien 
siirtyvän osittain poliisille ja osittain 
yksityisille ”turvallisuusalan” yrityksil-
le, jotka näitä tehtäviä ovat jo saaneet 
useissa konflikteissa eri puolilla maa-
ilmaa.

Toisaalta asevelvollisuuden lak-
kauttaminen yhä useammassa maas-
sa voi aiheuttaa armeijoille paineita 
värvätä ja perustella toimintaansa 
yhä näkyvämmin entistä suuremmille 
ihmisjoukoille. Toisin sanoen elämän 
militarisoiminen voi saada uusia muo-
toja. Osa tätä voi olla militarismin tur-
vallisuuskäsitysten leviäminen uusille 

yhteiskunnan alueille. Esimerkiksi 
armeijan tiiviimpi läsnäolo kouluis-
sa tai koulutuksessa sen tuottamien 
opetussisältöjen, sotilaiden pitämien 
oppituntien tai erilaisten esittelyleiri-
en ja -teemapäivien muodossa voi olla 
entistä arkisempaa monissa maissa, 
myös Euroopassa.

”Eri puolilla maailmaa vanhempien 
yhteisöt pitävät yllä armeijasta vapaita 
kouluja.”

Myös antimilitaristisen toiminnan 
uskottiin saavan uusia muotoja. Osa 
niistä liittyi lasten ja nuorten milita-
risoinnin vastustamiseen, josta WRI 
on juuri aloittanut uuden toiminta-
ohjelman. Lisäksi WRI:llä nähtiin 
olevan tulevaisuudessa ehkä entistä-
kin vahvempi rooli väkivallattoman 
toiminnan ajatusten levittämisessä ja 
käytännön kouluttamisessa ”kaikilla 
asutuilla mantereilla”.

WRI:n näkyvyyden uskottiin tai 
toivottiin muutenkin kasvavan ja 
toiminnan levittäytyvän uusiin mai-
hin ja maanosiin. Toive ei myöskään 
ole tuulesta temmattu; Latinalaisessa 
Amerikassa verkostoituminen sekä 
maailmanlaajuisesti että maanosan 
sisällä on ollut meneillään jo jonkin 
aikaa, ja Afrikassa työ on aluillaan.

Tuuli vuori

MIKÄ WRI?

• War Resisters’ International 
(WRI), on nimensä mukaisesti 
kansainvälinen sodanvastustajien 
verkosto jolla on jäsenjärjestöjä yli 
35 maassa. Aseistakieltäytyjäliitto 
on yksi niistä.
• WRI vastustaa sodan kaikkia syi-
tä sekä levittää väkivallattomia 
toimintamuotoja niitä vastaan. 
Lisäksi verkosto tukee ja yhdistää 
sodanvastustajia ympäri maail-
maa.
• WRI:n toiminta kanavoituu en-
nen kaikkea sen toimintaohjelmi-
en kautta. Right to Refuse to Kill 
keskittyy aseistakieltäytymiseen 
ja vastarekrytointiin. Nonviolence 
Program toimii puolestaan väki-
vallattoman toiminnan resurssien 
kehittämiseksi ja aseellisista kon-
flikteista taloudellisesti hyötyvien 
yritysten sotabisnestä vastaan.
• Bilbaossa järjestettiin vuosittai-
nen Council meeting, jossa oli pai-
kalla rauhanjärjestöjen edustajia 
eri puolilta maailmaa. Suomesta 
kokoukseen osallistuivat edustajat 
Aseistakieltäytyjäliitosta ja Sadan-
komiteasta.

Lisätietoja: www.wri-irg.org

Yksi kokouksen työryhmistä 
tulevaisuusesitelmää pitämässä.

miltä näyttää vuonna 2022? 
- Wri:n valtuuston kokous Bilbaossa syyskuussa 2012
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joutunee karkuruuden johdosta so-
tilasoikeuteen, jossa langetetaan 2-5 
vuoden vankeusrangaistus. Amnesty 
International on ilmoittanut tunnus-
tavansa Riveran mielipidevangiksi, 
mikäli hänet tuomitaan.

Oikeus kieltäytyä aseista oman-
tunnon syistä sisältyy YK:n ihmisoi-
keuksien julistuksen 18. artiklan tun-
nustamaan ajatuksen-, omantunnon 
ja uskonnonvapauteen sekä kansalais- 
ja poliittisia oikeuksia koskevan yleis-
sopimuksen 18. artiklaan. Yhdysvallat 
on allekirjoittanut sopimuksen. Aseis-
takieltäytymisoikeus koskee myös 
niitä, jotka ovat liittyneet asevoimiin 
vapaaehtoisesti, sillä kansalais- ja po-
liittisia oikeuksia koskeva yleissopi-
mus tunnustaa oikeuden vakaumuk-
sen vaihtumiseen. Tätä täsmentää 
myös ihmisoikeuskomitean yleinen 
kommentti 22 (kappale 5).

venäjä 
houkuttelee 
asevelvollisia 
uusilla 
etuuksilla

uSa 

aseistakieltäytyjä 
sotilasarestiin

Kimberly Rivera palveli USA:n 
armeijassa Irakissa, kunnes omak-
sui aseistakieltäytyjän vakaumuksen 
vuonna 2007. Hän joutui sotilasa-
restiin palatessaan Yhdysvaltoihin 
20.9.2012. 

Rivera ryhtyi karkuriksi kahden 
komennuksen välillä vuonna 2007, ja 
matkusti miehensä ja lapsensa kanssa 
Kanadaan, josta haki turvapaikkaa. 
Tammikuussa 2009 hakemus hylät-
tiin, ja hänet määrättiin lähtemään 
maasta tai joutuvan karkotetuksi. Hän 
valitti päätöksestä, muta 16.9. Kana-
dan liittovaltion tuomioistuin hylkäsi 
hänen pyyntönsä lykätä karkotuksen 
toimeenpanoa ilmoittaen, että pidä-
tyksen ja vangitsemisen mahdollisuus 
USA:ssa on vain ”spekulatiivinen”. 

Sodanvastustajien tukikampanjan 
mukaan Kimberley Rivera jättäytyi 
kiinni rajalla Ontarion Gananoquen ja 
New Yorkin Fort Drumin välissä. Hän 

Laajalle levinneen kutsuntojen 
välttelyn vaivaama Venäjän armei-
ja yrittää houkutella asevelvollisia 
tarjoamalla uusia etuuksia, uutistoi-
mista RIA Novosti kertoi 31.7. Uutis-
toimiston mukaan hallitus harkitsee 
tarjoavansa palveluksen suorittaneille 
ilmaisia valmistautumiskursseja yli-
opistojen pääsykokeisiin. Yliopistosta 
valmistuneille armeijan käyneille taas 
tarjottaisiin stipendejä koulutuksen 
jatkamiseen Venäjän ja muiden mai-
den kauppakorkeakouluissa. Lisäksi 
asevelvollisuuden suorittaneet saavat 
etuja astuessaan valtion siviilihallin-
non palvelukseen. Uutistoimiston mu-
kaan uudet toimenpiteet on tarkoitus 
saattaa voimaan syyskuun puolivälis-
sä, pari viikkoa ennen tämän vuoden 
kutsuntojen alkua.

Lisäksi hallitus suunnittelee lisää-
vänsä isänmaallisuuskasvatuksen ja 
urheiluharjoitusten määrää kouluissa 
ja pyrkii edistämään kamppailulajien 
harrastusta nuorten venäläisten paris-
sa.

Uudistusten tarkoitus on vähentää 
laajalle levinnyttä asevelvollisuuden 
välttelemistä, joka on seurausta siitä, 
että asevelvolliset pelkäävät huonoa 
kohtelua armeijassa. Armeijan suun-
nitelmien mukaan ammattisotilaiden 
määrää lisätään niin, että vuoteen 
2017 mennessä he muodostavat noin 
70% asevoimien kokonaisvahvuudes-
ta. Tällä hetkellä Venäjän armeijassa 
on noin 200 000 ammattisotilasta.
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• Mahmud Hudaibergenov, kahden 
vuoden vankeustuomio elokuussa 
2011
• Navruz Nasirlajev, kahden vuoden 
vankeustuomio toukokuussa 2012. 
Kyseessä on jo toinen hänelle sotilas-
palveluksesta kieltäytymisestä lange-
tettu tuomio.

Neljälle muulle aseistakieltäytyjäl-
le on langetettu ehdollinen vankeus-
rangaistus toukokuun 2012 jälkeen.

YK:n ihmisoikeuskomitea totesi 
Turkmenistania koskevissa johto-
päätöksissään 15.-16.3.2012 seuraa-
vasti: ”Valtio-osapuolen tulisi ryhtyä 
kaikkiin tarpeellisiin toimenpiteisiin 
uudistaakseen lainsäädäntöään niin, 
että asepalvelukselle tarjotaan vaih-
toehto. Valtio-osapuolen tulisi myös 
varmistaa, että lainsäädäntö takaa sel-
keästi yksilöille oikeuden aseistakiel-
täytymiseen. Lisäksi valtio-osapuolen 
tulisi keskeyttää kaikki syytetoimet nii-
tä yksilöitä kohtaan, jotka kieltäytyvät 
suorittamasta sotilaspalvelusta oman-
tunnon syistä ja vapauttaa parhaillaan 
vankeustuomioita suorittavat henkilöt”. 

(CCPr/C/Tkm/CO/1)

19-vuotias turkmenistanilainen 
aseistakieltäytyjä Juma Nazarov sai 
18 kuukauden vankeustuomion 23. 
heinäkuuta. Jehovan todistajiin kuu-
luva Nazarov kieltäytyi asepalveluk-
sesta uskonnollisista syistä.

Jehovan todistajat kertoivat uutis-
toimisto Forum 18:lle, että Nazarov 
oli ilmoittanut kieltäytymisestään 25. 
huhtikuuta, minkä jälkeen tapaus siir-
tyi syyttäjille. Häntä kuulusteltiin 7. 
toukokuuta, jolloin Nazarov vahvisti 
kieltäytyvänsä palveluksesta. Hänet 
päästettiin tuolloin kotiin kahden ja 
puolen tunnin jälkeen, mutta pidä-
tettiin kolme päivää myöhemmin ja 
määrättiin vangittavaksi oikeuden-
käyntiin saakka.

Ei ole tiedossa, onko Nazarov 
jo siirretty Saidin työleirille, jonne 
useimmat aseistakieltäytyjät on viety 
suorittamaan tuomiotaan. Parhaillaan 
vankeustuomiota on suorittamassa 
viisi turkmenistanilaista aseistakiel-
täytyjää:

• Juma Nazarov, 18 kuukauden vanke-
ustuomio 23.7.2012
• Zafar Abdullajev, kahden vuoden 
vankeustuomio maaliskuussa 2012

TurkmeniSTan 

aseista- 
kieltäytyjä 
Juma 
nazaroville 
18 kuukauden 
vankeus- 
tuomio
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OSTa akl:n TukiTuOTTeiTa

www.akl-web.fi/yhdistys/ 
myyntituotteet

Tuotteita voi tilata AKL:n toimistol-
ta (p. 040 836 2786, tilaukset@akl-
web.fi). Myös paikan päälle toimistol-
le voi tulla ostoksille - varmistathan 
etukäteen, että toimistolla ollaan pai-
kalla. Minimitilaus 4 euroa, jos maksu 
ei ole tilauksen mukana. Postikulut 
lisätään hintaan. Pankkiyhteys FI49 
8000 2710 1553 41, BIC/SWIFT DA-
BAFIHH (tilinomistaja Helsingin siviili-
palvelusseura ry).

AKL:n jäsenille tarkoitetut jäsen-
hinnat (suluissa) ovat voimassa vain 
Helsingin toimistolta ostettaessa/
tilattaessa sekä myyntipöydillä, jos 
maksat samaan aikaan jäsenmaksun. 
Jos haluat jäsenalennuksen, maini tse 
siitä tilausta tehdessäsi.

LEVYT
 - Asan ja tovereiden tukilevy AKL:lle:
• CD 16 € (13 €)
• 2 x LP 18 € (15 €)

 - Farewell to Arms 4 -CD 5 €
 - Farewell to Arms 3 -CD 5 €

PINSSIT JA RINTANAPIT
 - Katkaistu kivääri -pinssi 2 €
 - rintanapit (38 mm ja 25 mm) 1 €

ANTIMILITARISTISET T-PAIDAT
 - perinteisen leikkauksen t-paita, 

 luomu 16 € (14 €)
 - miesten tai naisten stretch, 

 luomu 16 € (14 €)
 - Katkaistun kiväärin kuvalla mustia 

 ja vihreitä paitoja, rauhanleijonan 
 kuvalla mustia. Koot S-XXL.
 - vanhojen mallien hajakoot 5 €
 - kierrätyspaidat (ei postitse) 8 €

PAMFLETIT
 - Sodalla on lapsen kasvot 1 €
 - Propagandan takaa 1 €
 - muita pamfletteja 1 €

KIRJAT
 - Aseistakieltäytyjän maailma 3 €
 - Katkelmia alistumisesta ja vasta- 

 rinnasta 3 €
 - muita kirjoja suomeksi 

 ja englanniksi
MUUT TUOTTEET

 - kaulahuivi mustana tai valkoisena 
 12 € (10 €)
 - reilun kaupan kangaskassi 5 €
 - heijastimet 3 €
 - kynät 1 €

AKL on vuonna 1974 perustettu 
nuorten rauhanjärjestö. Sillä on kaksi 
roolia: toisaalta se toimii aseistakiel-
täytyjien etujärjestönä, toisaalta se on 
kaikille avoin militarismin vastainen jär-
jestö. Sen jäseneksi voivat littyä ja sii-
nä toimia kaikki iästä tai sukupuolesta 
riippumatta.

AKL ei usko aseisiin perustuvaan tur-
vallisuuteen. On väärä lähtökohta, että 
eri valtioiden ja niissä asuvien ihmisten 
intressit ovat vastakkaiset, että turval-
lisuus on turvallisuutta toisia valtioita, 
toisia ihmisiä vastaan. Toisten ihmisten 
tappaminen tai siihen valmistautumi-
nen ei luo suojaa todellisia uhkia kuten 
ympäristöongelmia tai köyhyyttä vas-
taan. Pikemminkin sota ja asevarustelu 
pahentavat näitä ongelmia tuhlaamalla 
niiden ratkaisemiseen kipeästi tarvitta-
via taloudellisia ja inhimillisiä voimava-
roja. Ihmiskunta voi ratkaista olemassa-
oloaan ja kotiplaneettaansa uhkaavat 
vaarat vain toimimalla yhdessä.

Aseisiin perustuvan turvallisuuden 
sijasta AKL haluaa omalta pieneltä 
osaltaan olla rakentamassa maailmaa, 
jossa vallitsee todellinen turvallisuus. 
Turvallisuus, joka ei perustu aseisiin, 
vaan siihen, ettei kukaan enää tarvit-
se aseita. AKL:n toiminnan pohjana on 
kansainvälinen sodanvastustajien ju-
listus: ”Sota on rikos ihmiskuntaa 
vastaan. Siksi olen päättänyt olla 
tukematta minkäänlaista sotaa ja 
kamppailla sotien kaikkien syiden 
poistamiseksi”. AKL näkee sotien 
syinä ihmisten välisen epätasa-arvon 
ja todellisten vaikutusmahdollisuuksi-
en puutteen. Toisin sanoen se näkee 
sotien syynä rakenteellisen väkivallan, 
joka puolestaan luo väkivaltaisia raken-
teita - armeijoita. Paitsi että armeijat 
ovat tulosta rakenteellisesta väkivallas-
ta, ne myös ylläpitävät sitä. Sen takia 
pidämmekin aseistakieltäytymistä ja 
antimilitarista toimintaa tärkeänä osa-
na taistelussa oikeudenmukaisemman 
maailman puolesta.

Aseistakieltäytyjäliitto toimii sivii-
lipalveluksen kehittämiseksi niin, että 
aseistakieltäytymisestä tulee varteen-
otettava vaihtoehto yhä useammalle 
asevelvolliselle, ja tukee totaalikieltäy-
tymistä.

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.


