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Numero 3/2011 saatiin py-
histä päätöksistä huoli-
matta ulos vasta näin uu-

den vuoden tienoilla. Vuosi on
kaiken kaikkiaan ollut vilkas
Aseistakieltäytyjäliitolle. Eräs jat-
kuvasti aktiivista otetta vaativa
asia on ollut kansainvälinen soli-
daarisuustoiminta vangituille an-
timilitaristeille. Autoritaariset val-
tarakenteet ovat kuluneen vuo-
den aikana horjuneet ja toisinaan
kaatuneetkin ympäri maailmaa.
Useimmissa tapauksessa muutos-
ta on vaadittu tietoisen väkival-
lattomasti, toisissa on aseisiin
luottamalla saatu aikaan väkival-
lan kierre. Aitoa demokratiaa
vaativien liikkeiden toimintaym-
päristö vaihtelee suuresti eri
maissa, mutta sotimisesta kieltäy-
tymiseen protestien kohteena ole-
vat hallitukset reagoivat yllättä-
vän yhtenevästi. Armeijan asema
on pyhä lehmä vallanpitäjille niin
Washingtonissa, Kairossa kuin
Moskovassakin. Kansainvälisen
huomion kohteeksi noussut egyp-
tiläisen pasifistin Maikel Nabil

Sanadin tapaus on eräs surulli-
nen esimerkki asiasta.

EU on viime vuosina kovasti
koettanut esiintyä jonkinlaisena
vastavoimana militaristisille toi-
mintatavoille. Käytännössä Eu-
rooppa niin EU:n sisällä kuin sen
ulkopuolellakin on kuitenkin
kiinteä osa kansainvälistä aseteol-
lisuutta, asekauppaa ja suoraa so-
tilaallista voimaa. Libyan sota tu-
hosi kuluneena vuonna lopullises-
ti myytin ”vanhasta Euroopasta”
konfliktien ulkopuolella pysytte-
levänä vanhana hippinä. Tekopy-
hä suhtautuminen omaan rooliin
sodissa on kuitenkin jäänyt jäljel-
le niin Suomessa kuin muualla-
kin. NATO:n komentoketjun alai-
suudessa toimivat yhdysvaltalai-
set Isaf-joukot ovat sikäläisessä
mediassa ”sotilaita”, suomalaiset
Isaf-joukot täkäläisessä mediassa
”rauhanturvaajia”.

Ilmassa on kuitenkin merkkejä
siitä että niin avoin kuin peitel-
lympikin sotilaallinen pullistelu
on käymässä auttamattoman van-
hanaikaiseksi. Sotilasmenojen
paisuttaminen ei demokratiamie-
lenosoitusten vaatimuksiin kuulu.

Jarkko Saipio, päätoimittaja
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Kotimaa

Tämän vuoden Ruokaa ei
aseita -työleiri järjestettiin
Helsingissä 4.-15.7. Kysees-

sä oli juhlavuosi kahdellakin ta-
paa: leiri oli järjestyksessään
kymmenes ja ensimmäisen pitä-
misestä tuli viime kesänä kulu-
neeksi kymmenen vuotta, yhtenä

kesänä kun tapahtumaa ei järjes-
tetty. Leirin järjestämiseen osal-
listuivat AKL, Helsingin Ruokaa ei
aseita -ryhmä ja Kansainvälinen
vapaaehtoistyö ry.

Kesän 2011 leirille saapui ul-
komaisia vapaaehtoisia kahdek-
sasta eri maasta. Edustettuina oli-

REA-leiri täytti
kesällä 10 vuotta

Siviilipalvelus, toisin kuin
NATO-kysymys, tuskin
nousee kovinkaan paljon

esiin presidentinvaalien yhtey-
dessä. Historian kautta voimme
yrittää hahmottaa jotain ehdok-
kaiden suhteesta sivariin.

Tämän hetkisistä president-
tiehdokkaista kaksi on itse siva-
reita (Paavo Arhinmäki ja Pekka

Haavisto), kahta asevelvollisuus
ei sukupuolen takia koske (Eva

Biaudet, Sari Essayah) ja neljä
on suorittanut varusmiespalve-
luksen (Paavo Lipponen, Sauli

Niinistö, Timo Soini ja Paavo

Väyrynen). Varusmiespalveluk-
sen käyneistä Lipponen on 60-lu-
vulla tuomittu sakkoihin aseista-
kieltäytymiseen yllyttämisestä.

Presidentin kanslia on siviili-
palveluspaikka, muuten presiden-
tillä ei ole paljoakaan virallista

vat Belgia, Espanja, Puola, Roma-
nia, Serbia, Tshekki, Turkki ja Ve-
näjä. Lisäksi leiriin osallistui yksi
Suomessa oleskeleva turvapai-
kanhakija.

Leiriläiset järjestivät yhteensä
kuusi ruoanjakotapahtumaa. Kan-
nelmäen, Herttoniemen, Malmin,
Kontulan ja Vuosaaren tavoitta-
neen lähiökierroksen jälkeen vii-
meinen ruoanjako pidettiin
REA:n vakiopaikassa, Kallion Kar-
hupuistossa. Vaikka keväällä Kar-
hupuistossa järjestettyjen ruoan-
jakojen perusteella leirin tapahtu-
miin olisi voinut odottaa lopulta
toteutunutta suurempaakin ylei-
söryntäystä, ei suosio silti jäänyt
vaatimattomaksi: leiriläiset pääsi-
vät jakamaan valmistamaansa
ruokaa yhteensä useita satoja an-
noksia.

REA-leiri 2011 osoittautui juh-
lavuoden arvoiseksi. Järjestelyt
sujuivat erinomaisesti, ja tapahtu-
man päättänyt loppuillallinen pa-
lautekeskusteluineen herkisti
kaikkien osanottajien mielet. Kii-
tos tästä kuuluu tietysti paitsi hy-
vin toimineelle leiriläisten keski-
näiselle ryhmädynamiikalle, myös
sen syntymistä mainiosti edesaut-
taneille AKL:n leirityöntekijöille
ja KVT:n leirinvetäjille.

valtaa siviilipalvelukseen. Toisin
kuin sotilailla, sivareilla ei ole yli-
päällikköä. Silti on hyvä, jos val-
tion johtajat ovat myötämielisiä
aseistakieltäytyjille ja ymmärtävät
ihmisoikeussopimuksien päälle.
Yksi mittari sopimuksissa on ollut
palvelusajan pituus suhteessa va-
rusmiespalvelukseen.

Siviilipalvelusaikaa on yritetty
muuttaa ehdokkaiden aikana
eduskunnassa vuosina 1985,
1991, 1998, 2000 ja 2007. Vuon-
na 2007 siviilipalvelusta lyhen-
nettiin yksimielisesti 13 kk:sta 12
kk:een. Aikaisemmissa äänestyk-
sissä Arhinmäki, Haavisto ja Soini
eivät olleet kansanedustajia.

Vuonna 1985 eduskunnassa is-
tuivat Lipponen ja Väyrynen, jois-
ta jälkimmäinen oli ulkoministeri.
Tuolloin siviilipalvelusaika halli-
tuksen esityksestä piteni 12

kk:sta 16 kk:een. Väyrynen oli ul-
koministeri myös, kun palvelusta
lyhennettiin 16 kk:sta 13 kk:een
1991 ja ulkomaankauppaministe-
ri jälleen kun palvelus lyheni ta-
kaisin 12 kk:een.

Kun varusmiespalvelus lyheni
vuonna 1997, Lipposen I hallitus
esitti sivarin keston pitämistä en-
nallaan. Äänestyksessä 1998 Bi-
audet oli 11 kk palveluksen kan-
nalla ja puhui sivarilakkolaisille
eduskuntatalon portailta. Vaikka
Haavisto ei ollut kansanedustaja,
hän oli tällöin ympäristöministe-
rinä. Vuonna 2000 Lipposen II
hallitus esitti siviilipalveluksen ly-
hentämistä 12 kk:een, mutta esi-
tys kaatui eduskunnassa. Tällöin
kukaan presidenttiehdokkaista ei
osallistunut äänestykseen. Sauli
Niinistö oli ministerinä Lipposen
molemmissa hallituksissa.

Presidenttiehdokkaat ja siviilipalvelus
Teksti : Simo Hel lsten
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Kotimaa

Olipa aikamoinen déjà vu.
Helsingin Sanomien elo-
kuun Kuukausiliitteessä

toimittaja Mikko-Pekka Heikki-

nen kuvailee luvatonta tunkeutu-
mistaan Melkin sotilassaarelle
Helsingin edustalla:

"Kahdeksan metriä sekunnissa
puhaltava sivutuuli vänkää kurs-
sia vinoon... Lauttasaarenselän
aallot puskevat laitojen yli sisä-
puolelle, istun nousevassa lätä-
kössä ja korjaan suuntaa."

Karmeassa sivuaallokossa me-
kin meloimme Melkkiin kesällä
1999. Kyseessä oli Muurinmurta-
jat-ryhmän tempaus, jolla pyrit-
tiin kiinnittämään huomiota sii-
hen, että suuri osa Helsingin saa-
ristosta on siviileiltä suljettua
sotilasaluetta. Hesarikin kirjoitti
tempauksesta.

Nyt oli Hesarin
vuoro vallata Melkki

Teksti : Sampsa Oinaala

Menimme saareen keskellä
päivää, koska harjoitimme avoin-
ta kansalaistottelemattomuutta.
Sotilaspoliisit saapuivat saman
tien. Sen sijaan toimittaja Heikki-
nen meloi saareen yöllä ja sai ke-
nenkään estämättä seikkailla saa-
ren läpi. Hän huomasi saman
asian, jota yritimme nostaa julki-
suuteen: Saaressa ei ole sotilas-
toimintaa – ainoastaan kantahen-
kilökunnan kesämökkejä.

Jouduimme käräjille ja saim-
me sakot. Runsaassa kymmenessä
vuodessa meininki ei ole muuttu-
nut. Puolustusvoimat vaatii myös
Helsingin Sanomien toimittajalle
ja kuvaajalle rangaistusta sotila-
salueelle tunkeutumisesta.

Toivottavasti keskustelu soti-
lassaarten demilitarisoimisesta
jatkuu.

Melkin valtaajat valmistautuvat kesäl lä 1999. Sampsa Oinaala la ittaa

venettä vesi l le takana oikeal la .

Sivari&Totaal i -lehden kasvatti Sampsa Oinaala nimetti in tä-

nä vuonna Vuoden freelance-journal istiksi . Sampsa ol i 2000-

luvun taitteessa S&T:n kantavia voimia. Vi imeisten 7 vuoden

ajan hän on tehnyt monipuol ista sanoma- ja aikakauslehti jour-

nal ismia sekä radiodokumentteja Pohjois-Karjalasta käsin.

S&T:n toimitus onnittelee

ps. Vaikka Oinaala kirjoittaa edel leen myös S&T: i in, palkinnon tiedot-
tessa mainitti in jostain syystä nimeltä vain muutama vähäpätöisempi
avi isi , kuten Helsingin Sanomat.
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Norjan hallitus ilmoitti
1.7.2011, että aseistakiel-
täytyjien vaihtoehtopalve-

lus lakkaa tämän vuoden aikana.
Oikeusministeri Knut Storberge-

tin mukaan uudistus tarkoittaa si-
tä, ettei aseistakieltäytyjiä enää
kutsuta korvaavaan palvelukseen,
vaan heidät vain vapautetaan
asepalveluksesta.

Lehdistötiedotteen mukaan
aseistakieltäytymishakemusten
määrä on laskenut merkittävästi
viime vuosina: kymmenisen vuot-
ta sitten hakemuksia tehtiin vuo-
sittain noin 3000, nykyään vain
noin 350. Samaan aikaan armei-
jan henkilöstöntarve on laskenut.
Asevelvollisuusikään tulevista
nuorista miehistä vain noin 30%
(reilut 9000 henkeä vuosittain)
suorittaa nykyään asepalveluk-
sen. Lisäksi armeijassa palvelee
noin 800 vapaaehtoista naista.
"Norjalla ei ole enää tarvetta lait-
taa aseistakieltäytyjiä korvaavaan
palvelukseen", sanoi ministeri
Storberget.

Vaikkei aseistakieltäytyjiä enää
kutsuta siviilipalvelukseen, par-
haillaan palveluksessa olevat suo-
rittavat palveluksensa loppuun.
Niiden, joiden palvelus jatkuisi
vielä ensi vuoden puolella, palve-
lusaikaa saatetaan kuitenkin ly-
hentää.

Monien muiden armeijoiden
tavoin myös Norjan armeija on
pyrkinyt lisäämään vapaaehtois-
ten värväystä. Virallisessa asiakir-
jassa "Norjan puolustus 2008"
kerrotaan, että "etusijalle asete-
taan kaikkien sopivimpien nuor-
ten ihmisten värvääminen joko
sopimussotilaiksi, aliupseereiksi
tai upseereiksi." Saman asiakirjan
vuonna 2011 päivitetyssä versios-
sa taas kerrotaan, että työsopi-
muksellisen henkilökunnan mää-
rä armeijan organisaatiossa li-
sääntyy.

Naisten asevelvollisuudesta
käydyn keskustelun seurauksena
asevelvollisuushallinnon järjestä-
miin haastatteluihin osallistumi-
nen on ollut pakollista naisille

vuodesta 2010 alkaen. Puolustus-
ministeriö kertoo "Norjan puolus-
tus 2011" -asiakirjassa: "Nuorten
naisten pakollisten haastattelujen
alkaminen vuonna 2010 merkit-
see sitä, että alustaviin haastatte-
luihin osallistuvien nuorten mies-
ten ja naisten määrä on kasvanut
noin 60 000:en vuodessa. Sa-
maan aikaan otetaan käyttöön
uusi kaksiosainen haastattelukäy-
täntö, jonka ensimmäinen vaihe
on internetpohjainen. Näin kerä-
tyn alustavan informaation perus-
teella värväysviranomaiset voivat
valita ne noin 25000, jotka kutsu-
taan haastattelukeskuksissa ta-
pahtuvaan rekrytointiprosessin
toiseen vaiheeseen. Armeijan
asettaman kiintiön mukaisesti
vuonna 1992 syntyneestä ikäluo-
kasta alkaen vähintään 1500
naista suorittaa asepalveluksen
vuosittain."

CO-Update, August 2011, No. 67

Siviilipalvelus
lakkaa Norjassa

Ruotsin lopetettua asevel-
vollisuuden viime vuonna
armeija näyttää törmän-

neen vaikeuksiin sotilaiden vär-
väämisessä. Ruotsin pääesikunta
joutui elokuussa myöntämään
erehtyneensä laskiessaan värväy-
tyneiden osa-aikaisten sotilaiden
määrää. Heitä ei ollutkaan 2700,
kuten alun perin kerrottiin, vaan
ainoastaan 300. Pääesikunta
myönsi sekoittaneensa tavoitteen

ja todellisuudessa värväytyneiden
määrän.

Siirryttyään ammattimaiseen
armeijaan Ruotsi asetti tavoit-
teeksi 6600 sotilaan värväämisen
vuosittain. Heistä 3900 olisi pää-
toimisia sotilaita ja 2700 osa-ai-
kaisia. Ongelmien paljastuttua
uusi osa-aikaisten sotilaiden vär-
väystavoite on 2000.

Sanomalehti Svenska Dagbla-
det kertoi heinäkuussa, että ar-

meijalla oli suuria vaikeuksia saa-
vuttaa värväystavoitteitaan. Mo-
net värvätyt olivat lopettaneet pe-
ruskoulutuskauden aikana tai he-
ti sen jälkeen. Tuolloin
pääesikunta ilmoitti, että värvät-
täville asetettavia vaatimuksia lie-
nee helpotettava.

CO Update Sept 2011

Ruotsin armeijalla
vaikeuksia värvätä
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Euroopan ihmisoikeustuo-
mioistuimen suuri jaosto
tunnusti vihdoin aseista-

kieltäytymisoikeuden Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 9. ar-
tiklan turvaamaksi oikeudeksi.
7.7.2011 antamassaan tuomiossa
(tapaus Bayatyan v. Armenia)
tuomioistuin päätti, että valtioilla
on velvollisuus kunnioittaa yksi-
löiden oikeutta aseistakieltäyty-
miseen osana Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen 9. artiklan tur-
vaamaa ajatuksen, omantunnon
ja uskonnon vapautta.

Kyseessä on ensimmäinen ker-
ta, kun aseistakieltäytymisoikeu-
den on eksplisiittisesti tunnustet-
tu kuuluvan Euroopan ihmisoi-
keussopimuksen piiriin.

Päätöksessä todetaan (99. koh-
ta), että Euroopan ihmisoikeusko-
mission aikaisemman tulkinnan
mukaan ihmisoikeussopimus jätti
artikla 4 § 3 (b):n perusteella pää-
tösvallan aseistakieltäytymisoikeu-

den tunnustamisesta allekirjoitta-
jamaille. Ko. artikla käsittelee kiel-
lettyä pakkotyötä ja rajaa asevel-
vollisuuden sen ulkopuolelle. Nyt
tuomioistuin ottaa kuitenkin kan-
nan (100. ja 109. kohta), jonka
mukaan asevelvollisuuden rajaa-
minen kielletyn pakkotyön ulko-
puolelle ei vaikuta siihen, kuuluu-
ko se 9. artiklan turvaamien oi-
keuksien piiriin. Päätöksen 110.
kohdassa sanotaan:

"Tuomioistuin huomauttaa, et-
tä artikla 9 ei eksplisiittisesti viit-
taa aseistakieltäytymisoikeuteen.
Kuitenkin tuomioistuin näkee, et-
tä asepalveluksen vastustus, mil-
loin sen on motivoinut velvolli-
suuden palvella armeijassa ja
henkilön vakaumuksen tai hänen
syvien ja aitojen uskonnollisten
tai muiden uskomustensa välinen
vakava ja ylikäymätön ristiriita,
muodostaa riittävän vakuuttavan,
vakavan, yhtenäisen ja merkittä-
vän vakaumuksen tai uskomuk-

sen kuuluakseen artikla 9:n suo-
jeluksen piiriin... Kuuluuko ase-
palveluksen vastustus tämän ra-
jauksen piiriin ja missä määrin
kuuluu, tulee arvioida kunkin ta-
pauksen erityisten olosuhteiden
perusteella."

Suuren jaoston päätös on var-
sin merkittävä, sillä se vaikuttaa
todennäköisesti muiden alueellis-
ten ihmisoikeuselinten kannan-
ottoihin. Yleisamerikkalainen ih-
misoikeuskomissio kielsi vuonna
2005 antamassaan ratkaisussa,
että aseistakieltäytymisoikeus
kuuluisi yleisamerikkalaisen ih-
misoikeussopimuksen piiriin käyt-
täen samankaltaista argumentaa-
tiota kuin entinen Euroopan ih-
misoikeuskomissio aikaisemmin.
On toivottavissa, että amerikka-
lainen komissio ottaa toisen kan-
nan, kun asia seuraavan kerran
tuodaan sen käsiteltäväksi.

CO-Update, August 2011, No. 67

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin:

Aseistakieltäytyminen
on ihmisoikeus

Belgiala isia pol i i tikkoja rauhanvankipäivän mielenosoituksessa Bryssel l issä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

näyttää lopulta omaksuneen rauhanaktivistien vanhan kannan. Tappamisesta kieltäytyminen ei ole rikos.
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vollisuusjärjestelmän avulla. Näin
ollen pidämme lainsäädäntöä
asianmukaisena, emmekä näe sen
loukkaavan perusoikeuksia", tuo-
mioistuin sanoi päätöslauselmas-
saan.

Tuomio koski Chuncheonin
kaupungin ylioikeuden kolme
vuotta sitten käsittelemää tapaus-
ta, jossa neljä ihmistä sai syytteen
kieltäydyttyään palvelemasta ar-
meijassa uskonnollisista syistä.

Uusi päätös on lähinnä toisin-
to tuomioistuimen vuonna 2004
antamasta ratkaisusta, jättäen
huomiotta kansainvälisessä oi-
keudessa viimeisten seitsemän
vuoden aikana tapahtuneen kehi-
tyksen. YK:n ihmisoikeuskomitea
on antanut kolme Etelä-Koreaa
koskevaa ratkaisua (tammikuussa
2007, toukokuussa 2010 ja maa-
liskuussa 2011), joiden mukaan
aseistakieltäytymisoikeuden

epääminen rikkoo kansalais- ja
poliittisia oikeuksia koskevan
yleissopimuksen 18. artiklaa. Ko-
mitea velvoitti myös Etelä-Korean
korjaamaan tilanteen.

Perustuslakituomioistuimen
päätös on vakava pettymys Etelä-
Korean aseistakieltäytyjäliikkeel-
le. Uusia juridisia keinoja on vai-
kea keksiä ja maan nykyinen kon-
servatiivihallitus tuskin hyväksyy
aseistakieltäytymisoikeuden tun-
nustavaa lainsäädäntöä ilman pe-
rustuslakituomioistuimen päätös-
tä. Ehkäpä nyt annettu päätös
osoittaa tuomioistuimiin vetoami-
sen ja lobbauksen rajat yhteiskun-
nallisten liikkeiden toimintakei-
nona. Ehkä nyt tarvitaan liikkeen-
rakentamista ja koalitioiden
muodostamista, jotta saavutetaan
riittävä poliittinen voima yhteis-
kunnallisten muutosten toteutta-
miseksi.

Etelä-Korean
perustuslakituomioistuin epää
aseistakieltäytymisoikeuden

Etelä-Korean perustuslakituo-
mioistuin antoi 30. elokuuta
uuden ratkaisun, jonka mu-

kaan maan perustuslaki ei turvaa
aseistakieltäytymisoikeutta. En-
simmäinen samansisältöinen pää-
tös oli annettu elokuussa 2004.
Nyt tuomioistuin päätti äänin 7-2,
että sotilaspalvelusta koskeva laki
on perustuslain mukainen.

Etelä-Korean asevelvollisuus-
lain 88. artiklan 1. momentin mu-
kaan ne, jotka kieltäytyvät sotilas-
palveluksesta ilman pätevää syy-
tä, tuomitaan vankeuteen
enimmillään kolmeksi vuodeksi.
Ainoat lain tuntemat pätevät syyt
liittyvät asevelvollisen fyysiseen
tai psyykkiseen terveydentilaan.

"Lain tarkoitus on turvata ar-
meijan miesvoiman tarve, jakaa
sotilaspalveluksen aiheuttama
taakka tasapuolisesti sekä turvata
kansallinen turvallisuus asevel-

Turkki: Aseistakieltäytyjä
oikeudessa yllyttämisestä

asevelvollisuutta vastaan

Turkkilainen aseistakieltäy-
tyjä Süleyman Tatar oli
21.11. oikeuden edessä

syytettynä "yllyttämisestä asevel-
vollisuutta vastaan", joka on
Turkin rikoslain pykälän 318 vas-
taista. Tartaria syytetään yhteis-
kunnan käännyttämisestä asepal-
velusvastaiseksi lausunnollaan,
jonka hän antoi lehdistölle miele-
nosoituksessa Boğaziçin yliopis-
tolla.

Tartar esiintyi oikeudessa laki-
miehensä kanssa. Kuulemisessa
Tartar kertoi vastustavansa sitä,

että miehiä viedään väkisin ar-
meijapalvelukseen, vaikka aseis-
takieltäytyminen on perustuslail-
linen oikeus. Kuulemisen jälkeen
oikeus siirsi käsittelyn myöhem-
pään ajankohtaan, jota ei ole vie-
lä ilmoitettu.

Turkissa 6 tai 12 kk asepalve-
lus on pakollinen kaikille miehil-
le. Euroopan neuvosto painostaa
Turkkia dekriminalisoimaan
aseistakieltäytymisen, jota se pi-
tää ihmisoikeutena. Aseistakiel-
täytyjiä viedään oikeuteen pykä-
län 318 perusteella, sekä syytetty-

nä kieltäytymisestä ja jatkuneesta
kieltäytymisestä sotilaskäskystä.
Jatkuva kieltäytyminen tuo soti-
lasoikeudessa vankeustuomion.
Vankilassa aseistakieltäytyjä saat-
taa joutua kidutetuksi.

Marraskuussa Turkin päämi-
nisteri Recep Tayyip Erdoğan
julkisti suunnitelman laista, jolla
yli 30-vuotiaat voivat korvata ase-
palveluksen rahalla. Aseistakiel-
täytymisoikeutta ei ole vieläkään
luvassa.

"aseistakieltäytyminen"
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Y K:n Afganistanin avustuso-
peraatio UAMA julkisti
10.10.2011 raportin Afga-

nistanin pidätyskeskuksissa har-
joitetusta kidutuksesta. Raportti
perustuu 379 satunnaisesti vali-
tun oikeudenkäyntiä odottavan
tai tuomitun vangin laajoihin
haastatteluihin kaikkiaan 47:ssä
Kansallisen turvallisuusviraston
(NDS ) pidätyskeskuksessa, Afga-
nistanin valtakunnallisen poliisin
(ANP) pidätyskeskuksessa tai oi-
keusministeriön alaisessa vanki-

lassa. Haastattelut toteutettiin lo-
kakuun 2010 ja heinäkuun 2011
välisenä aikana. Otoksen oli tar-
koitus kohdistua nimenomaan Af-
ganistanin sisällissotaan liittyviin
vankeihin, mutta tutkimukseen
päätyi mukaan myös 55 muuta
vankia, koska ANP:n pidätyskes-
kuksissa ja oikeusministeriön
alaisissa vankiloissa eroa ei aina
ollut mahdollista tehdä ennen
vangin haastattelemista. YK:n ih-
misoikeuskomissio toteutti 2006-
2007 Afganistanin vankiloissa

mielivaltaisia pidätyksiä käsittele-
vän tutkimuksen, jonka ulkopuo-
lelle sisällissotaan liittyvät vangit
rajattiin. Kyseisessä tutkimukses-
sa todettiin mielivaltaisten pidä-
tysten ja vangitsemisten olevan
Afganistanissa järkyttävän yleisiä.

Nyt toteutetussa kidutustutki-
muksessa UAMA löysi vakuutta-
via todisteita siitä, että ainakin 16
tutkituista pidätyskeskuksista
harjoitettiin kidutusta; näistä vii-
dessä kidutus oli ilmeisen järjes-
telmällinen ja rutiininomainen
keino hankkia tunnustuksia. Ai-
nakin parinkymmenen muun pi-
dätyskeskuksen kohdalla UAMA
ilmoitti tutkivansa vielä kidutuse-
päilyjä (näissä pidätyskeskuksissa

Teksti : Jarkko Saipio

YK-raportti:

Afganistanin
turvallisuusjoukot kiduttavat

järjestelmällisesti
Kidutusepäilyjä myös
Suomen vastuualueelta

Afganistanin armei jan joukkoja Helmlandissa. (cc)(by)(nc) Defence images

Afganistan
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Afganistan

keskimäärin n. 25% haastatelluis-
ta ilmoitti joutuneensa kidutetuk-
si). Näihin lukeutuvat suomalais-
ten ja ruotsalaisten Isaf-joukkojen
vastuualueella sijaitsevat Balkhin,
Sar-i-Polin ja Samanganin maa-
kunnalliset NDS-pidätyskeskuk-
set.

NDS:n pidätyskeskuksissa ole-
vien tai olleiden 273 haastatelta-
van suhteen UAMA löysi vakuut-
tavia todisteita kidutuksesta
125:n kohdalla (46%). ANP:n pi-
dätystiloissa olleiden sisällisso-
taan liittyvistä rikoksista epäilty-
jen vankien kohdalla vastaava
osuus oli noin 35%. Niistä otok-
seen kuuluvista vangeista, jotka
olivat ANP:n pidätyskeskuksissa
muista rikoksista epäiltyinä 24%
kertoi joutuneensa kidutetuksi.
Kaikista haastatelluista vangeista
37 oli alle 18-vuotiaita ja heistä
23 kertoi joutuneensa kidutetuk-
si. NDS:n harjoittaman kidutuk-
sen tarkoitukseksi kerrottiin lähes
poikkeuksetta tunnustuksen tai
tietojen saaminen vangilta.
ANP:n harjoittamasta kidutukses-
ta 60% tapahtui kuulustelun yh-
teydessä. Tämän lisäksi ANP:n
vankien pahoinpitelyä tai kidutta-
mista tapahtui myös pidätystilan-
teessa, tarkastuspisteillä ja selleis-
sä.

Kidutuskeinot olivat samankal-
taisia NDS:n ja ANP:n pidätyskes-
kuksissa. Hakkaaminen lumilet-
kulla, puukepillä tai sähkökaape-
lilla (yleisimmin jalkapohjiin),
sähköiskut, sukuelinten purista-
minen ja vääntäminen, kynsien
repiminen irti ja vangin roikotta-
minen pitkiä aikoja ranteista kah-
lehdittuna olivat yleisiä tapoja.
Päähän potkimista, pään seinään
hakkaamista yms. esiintyi myös.
Joissakin pidätyskeskuksissa van-
geilta myös rutiininomaisesti
evättiin lääkärinhoito. Monet
haastatelluista kertoivat tunnus-
taneensa sellaista mitä eivät ol-
leet tehneet, vain saadakseen ki-
dutuksen loppumaan. Jos he oli-
vat myöhemmin peruneet
tunnustuksensa, kidutus oli aloi-
tettu uudestaan. Jotkut vangit
kertoivat että heidän peukalonjäl-
kensä oli painettu allekirjoituk-
seksi viralliseen tunnustusasiakir-
jaan heidän ollessaan tajuttoma-
na tai tiedottomassa tilassa.

UAMA:n keräämät todisteet
koostuvat vankien kidutusvam-
moista ja kertomusten yhtenevyy-
destä. Vangit ovat pidätyskeskuk-
sissa tyypillisesti tiukasti toisis-
taan eristettyjä, joten
kidutuskertomusten keskittymi-
nen tiettyihin vankiloihin ei selity
vankien keskinäisellä kommuni-
kaatiolla. Monesti samanlaiset
kuvaukset kidutuksesta juuri tie-
tyssä pidätyskeskuksessa tulivat
nykyään eri pidätyskeskuksissa
olevilta vangeilta, jotka olivat ol-
leet kyseisessä paikassa eri aikaan
ja joita ei epäilty saman asejouk-
kion jäseniksi. Ja vastaavasti tiet-

tyjen pidätyskeskusten suhteen ei
kukaan kyseisissä keskuksissa ol-
leista eri taustoja edustavista van-
geista esittänyt mitään kidutus-
syytöksiä.

Afganistanissa olevilla kan-
sainvälisillä joukoilla on ollut kes-
keinen rooli koko pidätyskeskus-
järjestelmässä. UAMA:n haastat-
telemista vangeista 89 kertoi
kansainvälisten joukkojen suorit-
taneen pidätyksen yksin tai yh-
dessä afganistanilaisten joukko-
jen kanssa. Heistä 58 oli luovutet-
tu NDS:n pidätyskeskukseen, 28
ANP:n pidätyskeskukseen ja 3
viety oikeusministeriön alaiseen

Provincial Reconstruction Team
(PRT) Mazar-e Sharifissa. Yksi-
kön päämaja sijaitsee Mazar-e
Sharifin kaupungissa ja sen vas-
tuualue käsittää Balkhin, Jawjza-
nin, Samanganin ja Sar-e Polin
maakunnat Pohjois-Afganistanis-
sa. Pääjoukon ohella suomalaisia
sotilaita palvelee OMLT (Opera-
tional Mentoring and Liaison
Team) -henkilöstönä sekä Pohjoi-
sen komentoalueen (RC North) ja
ISAF:n esikunnissa.

Suomalaiset joukot
Afganistanissa

Suomen Afganistanissa ole-
vat noin 200 sotilasta ovat
osa NATO-johtoista Isaf-

operaatiota (International Securi-
ty Assistance Force). Operaatio
toimii YK:n turvallisuusneuvos-
ton mandaatilla ja siihen osallis-
tuu kaikkiaan 48 maata. Yhdys-
valtalaisia sotilaita on Afganista-
nissa sekä Isaf-joukoissa että
erillisessä Enduring Freedom
-operaatiossa. Suomalaisten pää-
joukko toimii Ruotsin johtamassa
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Suomalaiset rauhanturvaajat tekevät ti ivistä yhteistyötä Afganistanin

turval l isuusviranomaisten kanssa turval l isuusti lanteen vakauttamiseksi .



3/20
11

10

vankilaan. Syyskuussa 2011 Isaf-
joukot ilmoittivat lopettavansa
vankien viemisen niihin 16 pidä-
tyskeskukseen, joissa UAMA:n il-
moitti kidutuksesta olevan va-
kuuttavia todisteita.

UAMA:n raportissa todetaan,
ettei NDS:n eikä ANP:n toimintaa
juurikaan valvota sen enempää
Afganistanin hallituksen kuin ul-
kopuolisten tahojenkaan toimes-
ta. NDS on Afganistanin tärkein
tiedustelupalvelu ja sillä on kes-
keinen rooli kansalliseen turvalli-
suuteen liittyvistä rikoksista
epäiltyjen pidättämisessä ja kuu-
lustelemisessa. Vuonna 1979 pe-
rustettu organisaatio on muodos-
tunut Afganistanin pysyvimmäksi
valtiorakenteeksi. Se on nimen
vain vaihtuessa palvellut samojen
työntekijöiden voimin niin kom-
munistivaltaa, mujahideen-ko-
mentajia, talebaneja kuin nykyis-
tä YK:n tukemaa hallitustakin.
UAMA arvioi NDS:n pidätyskes-
kuksissa olleen tutkimusjakson ai-
kana samanaikaisesti keskimäärin
1500-2000 vankia. NDS ei itse
anna mitään tietoja vankimääris-
tään.

Lähes kaikissa rikosoikeusta-
pauksissa Afganistanissa (niin si-
sällissotaan liittyvissä kuin muis-
sakin) juttu perustuu syytetyltä
saatuun tunnustukseen. Useim-
missa tapauksissa tunnustus on
ainoa syyttäjän esittämä todiste.
Teoriassa kiduttamalla saadun
tunnustuksen pitäisi olla Afganis-
tanissakin mitätön, mutta käytän-
nössä tunnustuksen pätevyys har-
voin kyseenalaistetaan oikeudes-
sa. Ja silloin harvoin kun jonkun
syytetyn asianajaja tällaista yrit-
tää, oikeus yleensä hylkää vali-
tuksen.

Reportti kokonaisuudessaan:

Treatment of Conflict Related Detai-

nees in Afghan Custody. United Na-

tions Assistance Mission in Afghanis-

tan. UN Office of the High Commissio-

ner for Human Rights October 2011

Kabul, Afghanistan.

http://unama.unmissions.org/

Portals/UNAMA/Documents/

October10_ 2011_UNAMA_Detention

_Full-Report_ENG.pdf

näolon ympärille. Tämä ei sovi
pyrkimykseen "voittaa afganista-
nilaisten sydämet ja mielet puo-
lelleen".

Yhä useammin kuulee puhut-
tavan kuinka likaista ja raakaa
peliä Afganistanissa pelataan rau-
hanturvaamisen nimissä, samalla
kun asevoimien kuvaus tilantees-
ta etääntyy entistä kauemmas to-
dellisuudesta. Asevoimien luo-
man myytin vuodetut dokumentit
nitistävät. Taistelut ovat kärjisty-
neet ennen kaikkea maan etelä-
osassa, mutta muutamana viime
vuotena tilanne on muuttunut
yhä väkivaltaisemmaksi myös
Ruotsin vastuualueella pohjoises-
sa.

Mitä muuta Wikileaksin vuota-
masta materiaalista olemme sit-
temmin löytäneet? Tarkkaan ot-
taen emme mitään. Olemme
joukko vapaaehtoisia toimittajia,
joiden resursseilla 70 000 rapor-
tin läpikäyminen ei ole mahdol-
lista. Mutta voimme sentään lu-
kea saksalaisia lehtiä.

Tunnettu uutislehti Der Spie-
gel on yksi niistä kolmesta tahos-
ta, jotka saivat tutustua materiaa-
liin etukäteen, ja joilla oli run-
saasti aikaa ja resursseja tutkia
sitä. Der Spiegel on tutkimukses-
saan keskittynyt Saksan vastuu-
alueeseen Pohjois-Afganistanissa.
Tämän tekee erityisen mielenkiin-
toiseksi se, että alueella sijaitsee

Y li vuosi on kulunut Wiki-
leaksin asiakirjapaljastuk-
sesta, jossa 70 000 salaista

amerikkalaisten laatimaa raport-
tia Afganistanista luovutettiin jul-
kisuuteen. Ruotsalaista mediaa se
ei nähtävästi kuitenkaan ravistel-
lut todella tarkastelemaan mate-
riaalia riittävän perusteellisesti.
Muuten he olisivat tehneet sa-
man löydön kuin mekin.

Eräs maailmalla raportoiduista
vuodetun materiaalin sisältämis-
tä paljastuksista on USA:n salai-
set kuolemanpartiot Afganistanis-
sa. Partioilla on käytössään lista,
joka sisältää talibaneiksi oletettu-
jen henkilöiden nimiä, vangittu-
jen tai kuolleiden nimiä. Kysees-
sä on niin kutsuttu Capture/
Kill–lista. Oikeuskäsittelyä ei pi-
detä listattujen 2000 henkilön
kohdalla tarpeellisena.

Task Force 373:na tunnettu
joukko tuli kiistanalaiseksi tiedon
sen olemassaolosta vuodettua jul-
kisuuteen. Osin siksi, että mones-
sa tapauksessa sivullisina uhreina
on ollut lapsia ja muita siviilejä.
Mutta osaksi myös siksi, että mo-
ni arvostelija näkee sen toimet
haitallisina rauhanprosessille.
Aseistettujen joukkojen hyök-
käykset helikopterien kera sivii-
lien koteihin, silmitön ammuske-
lu ja uhrien tappaminen tai kid-
nappaaminen luovat vahvan
pelon ilmapiirin miehittäjän läs-

Kuolemanpartio Ruots

Afganistan

Teksti : Caspar Behrendt
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myös ruotsalaisten [ja suomalais-
ten, toim. huom.] rauhanturvaa-
jien tukikohtana toimiva Camp
Marmal.

Asiakirjojen perusteella myös
Task Force 373 on käyttänyt sa-
maista tukikohtaa. Joukon varsi-
nainen tukikohta on Camp Mar-
malin lentokentän nurkassa, ja
sen toiminnasta on vain vähän
suoria havaintoja muualta Camp
Marmalista. Öisin saksalaiset ja
ruotsalaiset rauhanturvaajat ovat
kuulleet Task Force 373:n heli-
koptereiden lähtevän tehtävil-
leen. Joissakin tapauksissa myös
tehtävä on suoritettu sen verran
lähellä tukikohtaa, että taistelun
tai pommituksen äänet ovat kan-
tautuneet tukikohtaan saakka.
Eräs operaatioista oli viisi päivää
kestänyt pommituskampanja, jon-
ka aikana listalla mainituista hen-
kilöistä 130 surmattiin.

Der Spiegel on osoittanut, että
tappolistalle on kolmestatoista jo-
pa satoihin henkilöitä lisätty Sak-
san aloitteesta. "Saksalaiset eivät
ole kuitenkaan ainoita jotka ni-
meävät ehdokkaita luetteloon.
Kesäkuussa 2011 JPEL-lista sisälsi
31 kohdetta, jotka olivat muiden
liittolaisten nimeämiä", lehti sa-
noi. JPEL on lyhenne sanoista
Joint Prioritized Effects List.
"Vaikutukset", joihin listan nimes-
sä viitataan, tarkoittavat sillä ole-
vien ihmisten pidättämistä, tai

kuten useammin käy, tappamista.
Der Spiegel paljasti saamas-

taan materiaalista viittaukset
kuolemanpartioon ja esitti tämän
pohjalta tärkeän kysymyksen:
"Onko Saksa osallisena tässä?" Ja,
kuten liittolaisensakin, Saksa on
paljastunut osalliseksi.

Ruotsalainen media ei saanut
Wikileaksilta asiakirjoja tutkitta-
vaksi ennakkoon, kuten Der Spie-
gel. Julkaisun jälkeisenä aikana-
kaan ei media kuitenkaan ole he-
rännyt esittämään materiaaliin
liittyviä kysymyksiä. Kukaan ei
ole esittänyt kysymystä: "Entä
Ruotsissa?"

Vaikuttaa ilmeiseltä, että ruot-
sin asevoimat ovat tienneet TF
373:n käyttävän kanssaan samaa
tukikohtaa. On kuitenkin edel-
leen hämärän peitossa, onko
ruotsalaisilla joukoilla ollut osuu-
tensa TF 373:n toimintaan, vai
onko sen olemassaololta vain um-
mistettu silmät.

"Paljastukset nostavat esiin tär-
keitä poliittisia ja juridisia kysy-
myksiä. Kuinka esimerkiksi on
mahdollista, että amerikkalaiset
sotilaat suorittavat saksalaisten
vastuualueella toimia, jotka eivät
käy yksiin saksalaisten joukkojen
omien toimintatapojen kanssa,"
kirjoittaa Der Spiegel.

Saksan sosiaalidemokraattisen
puolueen Hans-Peter Bartels on
todennut salaisten operaatioiden

johtaneen lisääntyneeseen väki-
valtaan afgaanien keskuudessa, ja
pitää iskuja "lähtökohtaisesti on-
gelmallisina, tuloksettomina ja
haitallisina". Näin siis ajattelee
vaikutusvaltainen saksalainen po-
liitikko. Entä Ruotsissa? Mitä sa-
noo Mona Sahlin?

Tappolistan käytössä on sa-
mankaltainen ongelma kuin
Quantanamon vankileirissä: ihmi-
set joutuvat tuomituksi sattumal-
ta tai syyttä. Der Spiegel on löytä-
nyt tästä esimerkin Wikileaks-do-
kumenteista. Se on peräisin
amerikkalaisesta tukikohdasta Lo-
garin maakunnasta, jossa listalla
"tärkeänä kohteena" mainittu
henkilö ilmaantui tukikohdan
portille. Tämä yritti vakuuttaa,
ettei kuulu Talibaniin eikä ole
terroristi, ja pyysi nimensä pois-
tettavaksi listalta. Hän jopa tiesi
kuinka oli listalle alkujaan pääty-
nyt: hänestä oli tehnyt ilmiannon
katkeraksi äityneessä maanomis-
tajuuskiistassa toisena osapuole-
na ollut henkilö.

Niin Saksassa, kuin muualla-
kin sotaan väsyneessä Euroopassa
ovat hallitukset joutuneet vastaa-
maan kiperiin kysymyksiin Wiki-
leaksin julkaisun myötä. Entä
Ruotsissa?

otsin (ja Suomen) vastuualueella

Afganistan
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ään jatkuvasti kaukosotia
ammattisotilaiden voimin.

Palveluksessa olevien sotilaiden
rohkaisu sodanvastaiseen toimin-
taan on siksi tärkeä osa kansain-
välisen rauhanliikkeen toimintaa.
Yhdysvalloissa sotilaiden sodan-
vastaisella toiminnalla on jo vah-
vat perinteet.

Vietnamista Iraki in

Yhdysvalloissa armeijan nykyisen
värväysjärjestelmän ja myös soti-
laiden sodanvastaisen liikkeen
juuret ovat vahvasti Vietnamin
sodassa. Vietnamin sotaan läh-
tiessään Yhdysvaltain poliittinen
eliitti ei vielä täysin ymmärtänyt
kuinka riskialtista on käydä kut-

suntojen avulla sotaa, jonka pe-
rusteena on pelkästään vaikutus-
vallan vahvistaminen kaukaisilla
alueilla. Lopputuloksena oli en-
nennäkemättömän laaja sodan-
vastainen liike myös armeijan si-
sällä. Vuonna 1971 Armed Forces
Journalissa julkaistu eversti
Robert E. Heinlin artikkeli “The
Collapse of the Armed Forces”
puhui selvää kieltä syntyneestä ti-
lanteesta.

”Yhdysvaltain asevoimien yk-
sikköjen moraali, kuri ja taistelu-
väsymys ovat muutamaa silmiin-
pistävää poikkeustapausta lukuun
ottamatta nyt pahemmalla tolalla
kuin koskaan tällä vuosisadalla ja
mahdollisesti koko Yhdysvaltain
historian aikana. Yhä Vietnamissa
olevat joukkomme ovat kaikilla

mahdollisilla mittareilla romah-
duksen partaalla. Yksiköt välttele-
vät taistelua tai kieltäytyvät siitä
sekä murhaavat upseereitaan ja
aliupseereitaan. Nekin yksiköt,
jotka eivät ole jo lähellä kapinaa
ovat huumeongelman vaivaamia
ja lannistuneita. Muualla kuin
Vietnamissa olevien joukkojen
kohdalla tilanne on lähes yhtä pa-
ha”.

Sotilaiden vastarinta sai Viet-
namin sodan aikana nopeasti
myös järjestäytyneitä muotoja.
Armeijan johtoa vastustavat Yh-
dysvaltain sotilaat julkaisivat jopa
260:tä maanalaista sotilaslehteä
ympäri maailmaa. Sodanvastai-
nen toiminta kytkeytyikin vahvas-
ti laajempaan tyytymättömyyteen
armeijan käytäntöjä kohtaan.

Teksti : Jarkko Saipio
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Sotaa vastaan

Vuonna 1967 perustettiin Ame-
rican Servicemen’s Union (ASU)
Vietnamin sotaa vastustavaksi ri-
visotilaiden ammattiliitoksi. Lii-
ton vetovoimaa rajoitti marxilai-
nen retoriikka, mutta siihen liittyi
kuitenkin yli 20 000 sotilasta,
minkä lisäksi armeijan sisällä toi-
mi myös lukematon määrä pie-
nempiä ja epämuodollisempia
vastarintaorganisaatioita.

Vietnamin sodan päätyttyä ri-
visotilaiden järjestäytyminen hii-
pui. Sotaveteraanien merkitys Yh-
dysvaltain rauhanliikkeessä säilyi
kuitenkin vahvana. Vietnam Vete-
rans Against the War –järjestön
rinnalle syntyivät mm. Veterans
for Peace ja Citizen Soldier.

Yhdysvalloissa ei vuoden 1973
jälkeen ole ollut kutsuntoja, vaan
kaikki sotilaalliset interventiot on
toteutettu vapaaehtoisesti armei-
jaan värväytyneiden voimin. Toi-
sin kuin monet kuvittelivat, tämä
ei kuitenkaan ole hävittänyt so-
danvastaista toimintaa Yhdysval-
tain armeijan sisältä. Persianlah-
den sodan yhteydessä 1990-luvun
alussa esiintyi jonkin verran soti-
laiden kieltäytymisiä kyseisen so-
dan vastustuksen pohjalta. Toden
teolla sotilaiden sodanvastainen
toiminta alkoi elpyä Irakin ja Af-
ganistanin sotien myötä. Vietna-
min sodan aikainen sotilasantimi-
litaristi David Cortright on kuvan-
nut tilannetta näin ”Nykypäivän
vapaaehtoisesti värväytyneet am-
mattisotilaat eroavat monessa
suhteessa meidän sukupolvemme
sotilaista. He ovat usein naimisis-
sa tai heillä on lapsia. Useimmat
ovat värväytyneet saadakseen eri-
laisia etuja, koulutusta ja työko-
kemusta, ja monet heistä halua-
vat pysyä armeijassa. He suhtau-
tuvat armeijaan instituutiona
kunnioittavammin ja ovat amma-
tillisesti motivoituneempia kuin
me Vietnamin sodan aikana. He
eivät kuitenkaan ole yhtään meitä
vähemmän katkeria siitä, että
heidät on vedetty mukaan väärä-
mieliseen sotaan”. Army Times
lehden vuoden 2006 lopussa to-
teuttamassa kyselyssä vain 41%
vastanneista ammattisotilaista oli
sitä mieltä että Irakin sotaan läh-
tö oli ollut järkevä päätös Yhdys-
valtain hallitukselta. Koko väes-
tön keskuudessa vastaava osuus

oli mielipidetiedustelujen mu-
kaan 44%.

Sodat Irakissa ja Afganistanis-
sa ovatkin nopeasti synnyttäneet
joukon uusia aktiivipalveluksessa
olevien ja vastikään kotiutettujen
sotilaiden sodanvastaisia järjestö-
jä. Iraq Veterans Against the
War, Afganistan Veterans Against
the War ja Courage to Resist ovat
eräitä keskeisimmistä. Hyvin ak-
tiivinen on myös sotilaiden ja so-
taveteraanien omaisten sodanvas-
tainen järjestö Military Families
Speak Out .

Aseistakieltäytyminen

Aseistakieltäytyminen ja luvaton
poistuminen armeijasta (AWOL)
ovat näkyvimpiä, mutta eivät
suinkaan ainoita armeijan sisäi-
sen vastarinnan muotoja. Sotilail-
la on Yhdysvalloissa mahdollisuus
hakea aseistakieltäytyjän statusta,
mutta prosessi on pitkä ja hanka-
la, eikä kieltäytymisperusteeksi
kelpaa joidenkin tiettyjen sotien
vastustus. Yhdysvaltain kongres-
sin vuonna 2007 teettämän selvi-
tyksen mukaan hakemuksen vi-
rallisesta aseistakieltäytyjän sta-
tuksesta oli vuosina 2002-2006
saanut lähtemään 425 sotilasta ja
hakemuksista 224 oli hyväksytty.

Kansalaisjärjestöpohjalta ylläpi-
dettyyn sotilaiden oikeusapupu-
helimeen (GI Rights Hotline) on
kuitenkin Irakin ja Afganistanin
sotien aikana tullut tuhansien
aseistakieltäytymistä harkitsevien
sotilaiden puheluja. Useimmat
aseistakieltäytyjiksi ryhtyneet so-
tilaat ovatkin päätyneet pitämään
luvatonta armeijasta poistumista
virallista tietä yksinkertaisempa-
na ratkaisuna. Kymmenet tuhan-
net ovat karanneet armeijasta vii-
me vuosien aikana (kaikki karku-
ruustapaukset eivät toki liity
sotien vastustukseen). Jotkut
vailla virallista statusta olevista
aseistakieltäytyjistä ovat paen-
neet Kanadaan tai muualle ulko-
maille, toiset jääneet Yhdysvaltoi-
hin. Vangittujen kieltäytyjien
saamat vankeustuomiot ovat tyy-
pillisesti olleet pituudeltaan 9-15
kuukautta.

Osa kieltäytyjistä on ilmoitta-
nut kieltäytymisen perusteeksi
vastustuksen Irakin ja Afganista-
nin sodille, toiset ovat kertoneet
vastustavansa nykyään kaikkia
sotia omantunnon syistä. Yhdys-
valtain sotakoneisto ei pyöri sota-
hullujen, vaan köyhien voimin.
Useimmat värväytyneistä tavoit-
televat turvattua toimeentuloa
palveluksen aikana ja parempia

Ron Kovic on yksi kuuluisimmista sotaa vastustavia veteraaneista. Kovicin

muistelmi in perustuen Oliver Stone ohjasi palkitun elokuvan Syntynyt

nel jäs heinäkuuta. Kovic on inspiroinut myös muita taitei l i joita, kuten Bruce

Springsteeniä . Sodan vastustamisen Ron Kovic aloitti 1970 ja hän on

edel leen akti ivinen.



3/20
11

14

"Tue jenkkisoti la iden vastarintaa" on sotaa vastustavan Courage to Resist -kampanjan viesti .

uramahdollisuuksia sen jälkeen.
Värväytyminen tapahtuu tyypilli-
sesti hyvin nuorena, jolloin muu-
tama vuosi ammattisotilaana
kuulostaa seikkailulta. Persian-
lahden sodasta vuonna 1990 kiel-
täytynyt Stephanie Arkinson on
kuvannut asiaa näin: ”Kun myö-
hemmin tapasin muita [armeijas-
sa olleita] sodanvastustajia, huo-
masin meidän tulevan hyvin sa-
mankaltaisista olosuhteista,
olimme sitten kotoisin ruostevyö-
hykkeen kaupungeista, pikkukau-
pungeista tai suurkaupunkien
köyhistä osista. Monet meistä tu-
livat työväenluokkaisista yksin-
huoltajaperheistä. Kaikkein ylei-
simmin meitä yhdisti se, että em-
me [värväytyessämme] olleet
oikein tienneet keitä halusimme
olla ja mitä halusimme elämäl-
lämme tehdä. Ja kukapa tällaisia
asioita tietää 17-, 18- tai 20-vuo-
tiaana!

Sodanvastainen toiminta
armei jan sisäl lä

Vuonna 1977 voimaan astunut la-
ki kieltää sotilaiden ammatillisen
järjestäytymisen. Osallistuminen
sodanvastaisiin mielenosoituksiin
palvelusajan ulkopuolella siviili-
vaatteissa ”presidenttiä ja armei-
jan johtoa halventamatta” on kui-
tenkin turvattu voimassa olevassa
lainsäädännössä. Sodanvastusta-
jiksi ryhtyneet sotilaat ovat hyö-
dyntäneet oikeutta ahkerasti mm.
puhujina sodanvastaisissa miele-

nosoituksissa. Yhdysvaltain ar-
meijassa sotilailla on myös oikeus
olla yhteydessä kongressiedusta-
jiin ohi komentoketjun. Viimeksi
mainittuun lakiin nojautuen lai-
vaston aliupseeri ja entinen Am-
nesty Internationalin työntekijä
Jonathan W. Hutto käynnisti
vuonna 2007 aktiivipalveluksessa
olevien sotilaiden sodanvastaisen
adressin keruun. Nimellä ”Appeal
for Redress” kongressille suun-
nattu adressi vaati välitöntä ve-
täytymistä Irakista ja sen allekir-
joitti yli 2000 aktiivipalveluksessa
olevaa Yhdysvaltain armeijan so-
tilasta. Vertailun vuoksi voidaan
mainita, että marraskuussa 1969
New York Timesissa julkaistun
aktiivipalveluksessa olevien soti-
laiden Vietnamin sodan vastaisen
julistuksen uskaltautui allekirjoit-
tamaan 1365 sotilasta.

14.-17.3.2008 Iraq Veterans
Against the War järjesti Washing-
tonissa ”Winter Soldier” -tapahtu-
man, jossa yli 200 Irakin ja Afga-
nistanin sotien yhdysvaltalaista
veteraania kokoontui yhdessä ira-
kilaisten ja afganistanilaisten sivii-
lien kanssa kertomaan kokemuk-
sistaan sodassa. Puheet on julkais-
tu myös kirjana (Winter Soldier
Iraq and Afghanistan: Eyewitness
Accounts of the Occupations ).
Tapahtuman esikuvana oli 1971
järjestetty samanniminen tapahtu-
ma, jossa sotaa vastustavat Vietna-
min veteraanit kertoivat kokemuk-
sistaan Vietnamin sodassa. Mo-
lemmissa tapahtumissa kuvattiin

ennen kaikkea Yhdysvaltain ar-
meijassa harjoitettua paikallisten
asukkaiden epäinhimillistämistä ja
sotarikoksia.

Suurinta huomiota saanut yk-
sittäinen armeijan sisäisen vasta-
rinnan ilmaus on epäilemättä ol-
lut Irakissa palvelleen maavoi-
mien sotilaan, Bradley Manningin

tapaus. Manningilla oli pääsy Yh-
dysvaltain hallituksen salaisten
asiakirjojen välitykseen käyttä-
mään Secret Internet Protocol
Router Networkiin (SIPRNet).
26.5.2010 hänet pidätettiin epäil-
tyä yli 250 000:n salaisen diplo-
maattisähkeen sekä siviileihin
kohdistuneita Yhdysvaltain il-
maiskuja kuvanneiden videoiden
vuotamisesta WikiLeaksille. Varti-
jat ovat pahoinpidelleet ja kidut-
taneet Manningia vankeudessa ja
hänen tuekseen on kasvanut laa-
japohjainen kansainvälinen kam-
panja. Kampanjan tuloksena hä-
net siirrettiin 20.4.2011 toiseen
vankilaan, huomattavasti parem-
piin oloihin.

Sotien vastahakoinen
työvoima

Sodanvastaisen toiminnan ohella
sotaa vastustavien sotilaiden ja
sotaveteraanien järjestöjen toi-
mintaan kuuluu olennaisena osa-
na palveluksessa olevien sotilai-
den ja kotiutettujen veteraanien
tukeminen armeijan epäoikeu-
denmukaisia käytäntöjä vastaan.
Lääketieteen kehitys on vähentä-
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nyt sodissa haavoittuvien kuollei-
suutta, mutta myös kasvattanut
sodista vammautuneina palaa-
vien joukkoa. Jokaista Irakin so-
dassa kaatunutta Yhdysvaltain ar-
meijan sotilasta kohti on 15 jon-
kinasteisesti invalidisoitunutta.
Psyykkisistä ongelmista ilmoittaa
Yhdysvaltain puolustusministe-
riön mukaan kärsivänsä noin kol-
masosa Irakin tai Afganistanin so-
dan veteraaneista. Luvattujen ter-
veyspalveluiden saaminen on
kuitenkin monesti kiven takana.
Byrokraattisen prosessin lopputu-
loksena on hyvin usein kielteinen
päätös. Monesti on sattunut jopa
niin, että sodassa vakavasti vam-
mautuneen sotilaan hakemus on
hylätty siksi, että hän ei kotiutta-
misprosessissa tapahtuneen by-
rokraattisen laiminlyönnin vuoksi
ole virallisesti sotaveteraani.

Käsitys armeijapalveluksesta
suhteellisen turvallisena seikkai-
luna onkin 2000-luvun sotien ai-
kana nopeasti karissut potentiaa-
listen värvättävien keskuudesta.
Pentagon on vastannut tilantee-
seen paitsi höllentämällä seulaa
(mm. rikosrekisterin ja älykkyyso-
samäärävaatimusten osalta) myös
venyttämällä vapaaehtoisuuden
ja pakkovärväyksen välistä rajaa.
Reserviin siirtyneitä on kutsuttu
takaisin aktiivipalvelukseen vas-
toin heidän allekirjoittamiensa
sopimusten ehtoja. Sotatoimia-
lueille sijoitettujen palvelusaikoja
on venytetty yli heidän allekirjoit-
tamiensa sopimusten, vetoamalla
laissa olevaan porsaanreikään so-
ta-aikana tapahtuvasta palvelusa-
jan pidennyksestä. Tätä ”stop loss
-politiikaksi” kutsuttua menette-
lyä sovellettiin jo Persianlahden
sodassa, Bosniassa, Kosovossa,
Haitissa ja Somaliassa, mutta Ira-
kin ja Afganistanin sotien aikana
sen käyttö on noussut aivan uu-
delle tasolle. Välillä 11.9.2001 –
30.9.2009 stop loss -politiikan
kohteeksi joutui n.145 000 soti-
lasta ja option käyttö jatkui ahke-
rana läpi vuoden 2010.

Talouskriisi on kuitenkin jos-
sain määrin helpottanut Yhdys-
valtain armeijan värväystä ja
maaliskuussa 2011 Obaman hal-
linto vakuutti lopettavansa suu-
relta osin stop loss -option käy-
tön. Samaan aikaan on kuitenkin
kehitelty myös uusia juridisia

kommervenkkejä armeijan mie-
histöntarpeen turvaamiseksi.
Obaman hallinto on useaan ottee-
seen yrittänyt saada läpi lakialoi-
tetta, jonka mukaan laittomat siir-
tolaiset voisivat värväytyä armei-
jaan ja saada oleskeluluvan vas-
tineeksi vähintään kahden vuoden
aktiivipalveluksesta. Kongressin
oikeistorepublikaanit ovat vastus-
taneet lakia, Pentagon sen sijaan

kannattanut lämpimästi.
Sodankäynnin muutosten

myötä onkin selvää, että sotaa
vastustavien sotilaiden merkitys
rauhanliikkeelle tulee koko ajan
entistä tärkeämmäksi. Sotilaat
ovat sodan työvoimaa, eikä mi-
tään sotaa koskevia poliittisia
päätöksiä voida tehdä ottamatta
huomioon saatavilla olevan työ-
voiman määrää ja luonnetta.
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järjestelmien integrointiin, testaa-
miseen ja operointiin kaikille
alustyypeille. Tällä alueella, kes-
kellä suvereenia pohjolaa ja saa-
melaisyhteisön poronhoitoalueita,
hienosäädettiin myös Pakistanissa
operoineet miehittämättömät
taistelulennokit. Näissä maisemis-
sa Yhdysvaltain lennosto harjoit-
teli pommituslentoja ennen Afga-
nistaniin lähtöä.

Ruotsi on pitkään tiivistänyt
yhteistyötään Naton kanssa.
Ruotsin asevoimain sotilaita osal-
listuu Natojohtoisiin operaatioi-
hin Afganistanista Libyaan. Kan-
sainväliseksi harjoituskentäksi

2000-luvulla muokattu NEAT:n
alue puolestaan isännöi 2009 Na-
ton nopean toiminnan joukkojen
laajinta sotaharjoitusta. 2010
vuorossa oli USAFE, Yhdysvaltain
Euroopan alueen ilmavoimat.
Vuoden 2009 harjoitukseen osal-
listui myös Suomi.

Aihetta ei ole Ruotsin tiedotus-
välineissä tai sisäpolitiikassa juuri
käsitelty. NEAT on eräänlainen
suuri tuntematon kuuma peruna:
Pohjoiskalotin kummajaisena se
ei nouse puheenaiheeksi eteläi-
sessä Ruotsissa – ja pohjoisen pai-
kallispolitiikassa se koetaan vai-
keaksikin aiheeksi, jonka ristirii-

Heinäkuussa 2011 Pohjois-Ruotsin soti laal l inen erikoisuus NEAT – North Euro-
pean Aerospace Testrange – sai osakseen tavanomaista käyttäjäkuntaa värik-
käämmän vierai l i ja joukon. Euroopan suurimman maal la si ja itsevan sotaharjoi -
tusalueen kupeen mäntymetsien katveeseen rivinsä kokosi noin 200 osanotta-
jan rauhanleiri , joka monimuotoisen seminaarivi ikonlopun l isäksi toteutti
väkival lattoman suoran toiminnan tempauksen suoraan alueen pyhimpään.

Teksti : Ri ia Col l iander, kuvat: Ofog

Kansainvälisen rauhanleirin
sijoittaminen puolueetto-
muuspolitiikastaan ja kan-

sainvälisestä solidaarisuustoimin-
nasta tunnetumman pohjoismaan
perukalle saattaa asetelmana kur-
tistaa monenkin kulmat. Kartta-
virheen sijasta leirin sijoituspis-
teelle on raadollisempi syy.

NEAT on Ruotsin puolustus-
materiaalihallinto FMV:n ja Ruot-
sin avaruusyhtiö SSC:n yhteis-
hanke. Se kattaa 36 000 neliöki-
lometriä rajattua ilmatilaa ja
1650 neliökilometriä maapinta-
alaa ja tarjoaa asiakkailleen ym-
pärivuotisen infrastruktuurin ase-

NEAT

War Starts Here
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War Starts Here

Muiden tapahtumien yh-
teydessä Luulajassa ko-
koontui myös eurooppa-

lainen kansalaistottelemattomuu-
teen keskittyvä antimilitaristinen
verkosto. Muutaman vuoden toi-
minnan jälkeen verkosto sai toi-
mintansa kehykseksi viimein ni-
men: European Antimilitarist
Network (eli Eurooppalainen an-
timilitaristinen verkosto, EAN).
Jäsenistöllemme jo tutuksi käy-
nyttä slogania, Sodat alkavat tääl-
tä – Pysäytetään ne täällä! päätet-
tiin pitää muutaman seuraavan
vuoden teemana. Yhteisen logon
ja nettisivun kehittelyä jatketaan.

Yhteiseen tiedon tuottamiseen
päätettiin kiinnittää huomiota.
Valmisteilla on muun muassa
kartta, johon voidaan merkitä eri
maista ne paikat joista sodat to-
della alkavat. Suomen osalta

European
Antimilitarist

Network
Teksti : Tuul i Vuori

dat on helpompi sivuuttaa. Har-
joitusalue on herättänyt jonkin
verran kritiikkiä ja se on koettu
osaksi poliittista taktiikkaa, jolla
maata pyritään ujuttamaan Na-
toon takaoven kautta tai muok-
kaamaan yleistä mielipidettä jäse-
nyydelle suosiollisemmaksi.

Siksi Ruotsi. Missä sota aloite-
taan, siellä se on mahdollista lo-
pettaa?

”War starts here – let's
end it here! ”

Rauhanleiri kokosi taktisen etäi-
syyden päähän NEAT:sta ja Luu-
lajan kaupungin läheisyyteen
noin 200 rauhanaktiivia ja toimi-
jaa 17 eri maasta. War starts here
– let's end it here -sloganin alla
toiminut kymmenpäiväinen leiri
isännöi myös War Resisters' Inter-
nationalin hallitustapaamisen se-
kä toisena pääohjelmanumerona
sotaharjoitusalueelle sijoittuneen
väkivallattoman suoran toimin-
nan aktion.

Leirin toteutti Ofog, ruotsalai-
nen rauhanjärjestö, jonka aktiivit
ovat vuosien mittaan Ruotsin ka-
maralla toimimisen ohella osallis-
tuneet lukuisiin kansainvälisiin
sodanvastaisiin suoran toiminnan
aktioihin. Vuodesta 2009 se on
joka kesä organisoinut alueella
NEAT:n vastaisen leirin. Nyt, ke-
sän 2011 koitettua, ajan katsot-
tiin olevan kypsä suuremman
kansainvälisen mobilisaation to-
teuttamiselle.

Ofog on verkosto, jonka nimi
muodostaa vapaasti kääntäen
”kepposta” tai ”kujetta” merkitse-
vän sanaleikin. Järjestön luonnet-
ta se kuvaa hyvin: ryhmä on pro-
filoitunut väkivallattoman suoran
toiminnan toteuttajana ja piikki-
nä pohjoismaisenkin ase- ja sota-
teollisuuden lihassa. Sen on myös
onnistunut aktivoida uudelleen
Ruotsin kylmän sodan jälkeen
pitkälti hiljennyttä antimilitaris-
tista liikehdintää ja vetää mukaan
paitsi uusia toimijoita, myös mo-
nia rutinoitumisen ja näköalatto-
muuden väsyttäminä jo järjestö-
toiminnasta vetäytyneitä.

Seminaarin sanat

Leiriviikon alkua hallitsi monipäi-
väinen, Luulajan kaupungissa jär-

karttaan tullee aseita tai asejär-
jestelmien osia tuottavia yrityksiä
ja tehtaita sekä asejärjestelmien
testaukseen tai niiden käytön har-
joitteluun käytettäviä alueita sekä
armeijan käyttämiä koulutusa-
lueita.

EAN tulee jatkossakin järjestä-
mään suuria, keskitettyjä kansa-
laistottelemattomuustapahtumia.
Ne ovat saavuttaneet enemmän
näkyvyyttä kuin yhtä aikaa eri
maissa toteutetut tempaukset.
Sen lisäksi yhteiset tapahtumat
ovat myös hyvä tilaisuus tavata
samanhenkisiä rauhanaktivisteja
eri maista. Seuraava yhteinen
kansalaistottelemattomuustapah-
tuma on Belgiassa 1.4.2012 jär-
jestettävä Nato Game Over, josta
löydät lisää tietoa seuraavalta au-
keamalta.

Kansalaistottelemattomuutta edelsi kokouksia ja seminaari . Luulajassa

kokoontui War Resisters' International in (WRI) kansainväl inen neuvosto

sekä Euroopan antimi l i taristinen verkosto. Aseistakieltäytyjäl i i tto ol i

edustettuna kummassakin kokouksessa. WRI : n seuraavaa suurta

kansainväl istä konferenssia suunnitel laan Etelä-Afrikkaan. Kuvassa

WRI: n Afrikka-työryhmän jäseniä. Kuva: Simo Hel lsten
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jestetty seminaari lukuisine luen-
toineen ja puhetilaisuuksineen.
Tilaisuudet keskittyivät tapoihin,
joilla suora sodankäynti tai sen
valmistelut eri osa-alueilla ja eri
maissa vaikuttavat esimerkiksi
ympäristöön, talouteen tai ihmi-
soikeuksien toteutumiseen. Mer-
kittävä osuus tilaisuuksista käsit-
teli myös eri mantereiden alkupe-
räisväestöjen asemaa tai
maaoikeuksia suhteessa sotilasa-
lueisiin tai -toimiin.

Synkän leimansa viikonlopulle
langetti sen kynnyksellä tapahtu-
neet Norjan joukkomurhat. Oslon
pommi-iskun uhrien sekä Utöyan
saarella henkensä menettäneiden
kunnioittamiseksi leirin järjestäjät
organisoivat Luulajan keskustaan
muistotilaisuuden puheineen ja
hiljaisine hetkineen.

Yksi , kaksi , kolme
– aktion!

Toiminnan hetki koitti 26. heinä-
kuuta 170 kansainvälisen aktivis-
tin tunkeutuessa NEAT:n alueelle
väkivallattoman suoran toimin-
nan aktion nimissä. Mielenil-
mauksen aikana pidätettiin 28
aktivistia, joukossa toimijoita niin
Venezuelasta, Espanjasta, Saksas-
ta, Britanniasta kuin Suomesta-
kin. Toimintametodikseen se oli
valinnut markkeerata sodan alku-
pisteen antimilitantin vaaleanpu-
naiseksi niin fyysiselle kuin poliit-
tisellekin kartalle. Harjoitusalu-
een massiivisen koon vuoksi
aktion toiminta-alue rajattiin kos-

kemaan sillä sijaitsevaa sotilas-
lentokenttää kiitoratoineen ja tut-
ka-asemineen.

Aktion tarkoitus oli tuoda esiin
ja nostaa keskusteluun harjoitusa-
lueen merkitys sotavalmistelujen
sekä uuden asekaluston testaami-
sessa ennen sen lanseeraamista
taistelukentille.

Pienryhmistä muodostuneet
joukkiot jakaantuivat toimintata-
voitteidensa mukaisesti kahteen
pääryhmään: niihin, joiden aie oli
tunkeutua lentokentän suoja-aito-
jen sisäpuolelle ja tutustuttaa sen
infrastruktuuria vaaleanpunai-
seen maaliin ja niihin, joiden
määrä oli marssia aluetta sivua-
vaa tietä tehden merkintänsä sen
pintaan. Jälkimmäinen, mukaan-
sa eri-ikäisiä osanottajia lapsiper-
heistä pitäen pyrki sulkemaan
hetkiseksi myös kentän ilmatilan
päästämällä irti suuria määriä
vaaleanpunaisia ilmapalloja.

Lentokentän alueelle pyrkineet
pienryhmät onnistuivat tavoit-
teessaan. Valtaosa ryhmistä leiriy-
tyi alueen metsissä jo aktiota
edeltävänä yönä tai poistui rau-
hanleirin alueelta omille teilleen
aamuyön tunteina. Taktiikalla py-
rittiin maksimoimaan mahdolli-
simman monen yrittäjän pyrki-
mykset päästä riittävän lähelle
kenttää ja hajottamaan liian suur-
ten ja siten huomiota herättävien
joukkojen liikkeitä alueen tuntu-
massa. Kaikkiaan kentän alueelle
tunkeutui noin 40 hengen joukko,
joka maalasi erilaisia viestejä ja
symboleja sen kiitorataan.

”2500 kruunua – ja olet
vapaal la ja la l la”

Luulajan poliisille tempaus muo-
dosti logistisen haasteen. Koko-
naisosanottajamäärä sekä lento-
kentälle tunkeutuneiden luku
saivat alueen poliisijohdon kutsu-
maan töihin lisää liikenevää hen-
kilöstöä. Osa kiinniotetuista kul-
jetettiin säilytykseen naapurikun-
tiin putkatilojen joko loppuessa
tai käydessä liian ahtaiksi syyttä-
jän vaatimuksesta yli yön jatket-
tuihin kiinniottoihin.

Pääosa kiinniotetuista korjat-
tiin poliisin huomaan lentokentän
alueelta. Kamerat ja puhelimet ta-
kavarikoitiin: olihan kyseessä soti-
lasalue, jolla kuvaaminen oli kiel-
letty. Ruotsin kansalaiset päästet-
tiin henkilöllisyyden tarkistamisen
jälkeen vapaiksi. Ulkomaalaisille
visiitti muodostui pidemmäksi:
heitä pidettiin kiinni vuorokauden
ajan ja kuulusteltiin useaan ottee-
seen. Erikoiseksi yksityiskohdaksi
muuten tavanomaisesti edennees-
sä poliisityössä muodostuivat ul-
komaalaisiin kohdistetut sakotus-
yritykset.

Useille heistä ilmoitettiin sum-
mittainen, 2500-4000 Ruotsin
kruunun (noin 250-400 euron)
sakkoehdotus, jonka maksamalla
heidän ilmoitettiin olevan mah-
dollista päästä saman tien va-
paiksi. Summia ehdotettiin ilman
tulojen tarkistusta tai syyttäjän
vahvistusta. Useille kerrottiin
kiinniottopäivänä, että mikäli
summaa ei nyt maksettaisi, tul-
taisiin kiinniottoa jatkamaan jopa
kolmen vuorokauden ajan.
Useimmat kieltäytyivät maksa-
masta vedoten joko syyttäjän
vahvistuksen puutteeseen tai
summan epämääräisyyteen. Kä-
teisen puutteeseen vedonneista
muutamille tarjottiin mahdolli-
suutta maksaa pankkikortilla,
käydä nostoautomaatilla poliisin
valvonnassa tai jopa soittaa jolle-
kulle, jolta kiinniotettu voisi ar-
vella olevan mahdollista lainata
vaadittu summa.

Luulajan poliisiaseman ulko-
puolella aktivistit muodostivat
kannustushuutoja ja -lauluja esit-
täneen pienimuotoisen solidaari-
suusleirin ollen seuraavana päi-
vänä vastassa tiloista vapautuvia
aktiiveja.

War Starts Here

Varsinaisena toimintapäivänä aktivisteja löytyi lentotukikohdan aidan

molemmin puol in.
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War Starts Here

Nato, maailman suurin so-
takone on kehittynyt puo-
lustusliitosta aggressiivi-

seksi liittoumaksi.
Nato lietsoo tulta. ”Suojeluvas-

tuuperiaatteen” verukkeella Nato
hyökkää Libyaan saadakseen ai-
kaan tuottoisan vallanvaihdok-
sen. Väliintulo eskaloi konfliktia
ja aiheuttaa tuhansia kuolonuhre-
ja. Aseteollisuus aplodeeraa. Na-
ton väliintulo Afganistanissa jät-
tää maan köyhäksi ja sisällisso-

dan partaalle. Tuhansia on kuol-
lut. Pitkäksi venyneen sodan jäl-
keen liittouma vähentää joukkoja,
mutta suunnittelee jatkavansa so-
tilaallista läsnäoloaan – joskin so-
tilasjohto myöntää ettei toistai-
seksi olla saatu aikaan mitään to-
dellisia tuloksia.

Vaikka toivo ydinaseriisunnasta
elää vahvana, Nato on edelleen si-
joittanut ydinaseitaan viiteen Eu-
roopan maahan. Tämä vaarantaa
ydinaseistariisuntaprosessin ja roh-

kaisee muita maita aseistamaan it-
sensä. Tiukan talouspolitiikan ja
rajujen leikkausten aikana Naton
jäsenet käyttävät edelleen miljoo-
nia ohjuspuolustuk seen ja sotavoi-
maan kuvitteellista uhkaa vastaan.

28 etuoikeutetun maan kerho,
joka ajaa omia etujaan maailman-
laajuisilla interventioilla, pitää
hallussaan ydinaseita ja noudat-
taa ydinaseilla tehtävän ensi-is-
kun politiikkaa, on uhka maail-
manrauhalle.

Belgialainen Vredesactie or-
ganisoi kansainvälisen toi-
mintapäivän NATO:n pää-

majalla Brysselissä 1.4.2012, rei-
lua kuukautta ennen kuin
sotilasliiton jäsenmaiden johtajat
kokoontuvat NATO:n huippuko-
koukseen Chicagossa USA:ssa.
Brysselin toimintapäivän ohjel-
maan kuuluvat väkivallaton hu-
manitäärinen interventio NATO:n
päämajaan, kansalaistottelemat-
tomuutta ja muita tapahtumia.
Myös suomalaisten on helppo
osallistua tapahtumaan, sillä AKL
järjestää sinne bussilla tehtävän

yhteismatkan. Matkapäivät ovat
27.3.-5.4. ja matkan hinta 150 €

(AKL:n vanhoille jäsenille 140 €,
jäsenyys sisältyy hintaan). Hin-
taan sisältyvät bussikuljetukset,
laivaliput ja majoitus paikan pääl-
lä.

Reissulle voi varata paikan
AKL:n toimistolta, toimis-
to(at)akl-web.fi tai 040-8362786

Lisätietoja:

http://www.akl-web.fi/NATO-matkat

Belgialaisten järjestäjien sivusto:

http://www.vredesactie.be/

dossier.php?id=117

Kansalaistottelematto-
muusaktio 1. huhtikuuta
2012

NATO järjestää seuraavan huip-
pukokouksensa Chicagossa 15.-
22.5.2012. Asialistalla on NA-
TO:n rooli maailmanpoliisina se-
kä NATO:n ydinaseiden kohtalo.
Hutikuun 1. NATO:n päämajalla
Brysselissä järjestetään suoran
toiminnan tapahtuma, jolla halu-
taan lähettää viesti kokoukselle:
ydinaseet ovat laittomia, turhia ja
niistä halutaan eroon.

Tapahtuman ohjelma:
30.3. tapahtuma alkaa
31.3. väkivallattomuuskoulutukset
1.4. kansalaistottelematto-
muusaktio NATO:n päämajalla
2.4. tapahtuman purku

Bryssel 1.4.2012
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että kansa ja armeija eivät ikinä
olleet ”käsi kädessä”, kuten ihmi-
set niin usein sanoivat vallanku-
mouksen aikana.

Ennen tätä Maikel oli jo kir-
joittanut kuinka 28.1. armeija an-
toi jatkuvasti poliiseille lisää am-
muksia, kun heiltä loppuivat
omat kesken heidän ampuessaan
kohti satoja tuhansia mielenosoit-
tajia. Armeija pidätti Maikelin
4.2. Häntä kidutettiin ja hänet va-
pautettiin viimein 27 tunnin jäl-
keen. Myös Amnesty Internatio-
nal on raportoinut, että vallanku-
mouksen aikana armeija pidätti ja
kidutti aktivisteja. Maikelin näkö-
kulma voidaan tiivistää tämän ar-
tikkelin otsikkoon: ”pääsimme
eroon diktaattorista, mutta emme
diktatuurista”.

Armeijan roolin kyseenalai-
suus näkyy myös henkilövalin-
noissa. Esimerkiksi, Mubarakin
entinen puolustusministeri
Muhammad Tantawi on nyt
”Asevoimien korkeimman neu-
voston”, Egyptin de facto halli-

tuksen, puheenjohtaja. Hän vas-
tusti aina uudistuksia, koska pel-
käsi, että hallinnon poliittinen ja
taloudellinen valta murenisi. On
kuvaavaa, että Tantawin kutsu-
manimi oli ”Mubarakin puudeli”.

Egyptissä armeija on myös
merkittävä vaikuttaja taloudessa.
Monet yritykset, erityisesti vesi- ja
oliiviöljykaupassa, sementti- ja
rakennusteollisuudessa sekä tu-
rismissa, ovat eläkkeelle jäänei-
den upseerien omistuksessa.
Egyptin armeija oli Mubarakin ai-
kakaudella Yhdysvaltojen varma
kumppani. Yhdysvaltojen sotilaal-
linen ja taloudellinen tuki Egyp-
tin armeijalle (radikaalin islamin
pitämiseksi poissa Egyptin politii-
kasta) mahdollisti armeijan kes-
keisen roolin Mubarakin vallan
ylläpitämisessä. On vaikea uskoa,
että kaikki sidokset Mubarakin ja
niiden instituutioiden välillä, jot-
ka pitivät häntä vallassa 35 vuot-
ta, olisivat nyt katkenneet.

Vaikutelmia (jälki)vallankumouksellisesta Egyptistä
Teksti : Anders Speck ja Igor Seke, kuvat: Ramy Raoof (cc)(by)

Me – Andreas Speck,
WRI:n Right to Refuse
to Kill -kampanjatyönte-

kijä ja Igor Seke, serbialainen
aseistakieltäytyjä – vierailimme
Egyptissä 11.5.–15.5. Vierailum-
me alkuperäinen tarkoitus oli toi-
mia fasilitaattoreina ja tiedonjaka-
jina kahdessa aseistakieltäytymis-
tä, pasifismia ja asevelvollisuutta
käsittelevässä työryhmässä, jotka
oli suunniteltu yhdessä Maikel

Nabil Sanadin kanssa ennen hä-
nen pidätystään 28.3. Andreas
Speck myös vieraili Kairossa huh-
tikuun alussa 2011, Maikel Nabil
Sanadin oikeudenkäynnin aikana.
Tässä artikkelissa yritämme ker-
toa vaikutelmiamme vallanku-
mouksen jälkeisestä Egyptistä.

7.3., muutama viikko Egyptin
diktaattori Hosni Mubarakin

eron jälkeen, Maikel Nabil Sanad
kirjoitti blogiinsa artikkelin, jossa
analysoi yksityiskohtaisesti Egyp-
tin armeijan roolia vallanku-
mouksen aikana ja sen jälkeen.
Hän tuli siihen johtopäätökseen,

”Pääsimme eroon
diktaattorista, mutta
emme diktatuurista”
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Egypti

Repressio val lanku-
mouksen jälkeen

Maikel Nabil Sanad kuvailee ar-
tikkelissaan, että jo hyvin pian
Mubarakin eron jälkeen armeijan
tavoite oli tyhjentää Tahririn au-
kio mielenosoittajista. Ensimmäi-
seksi armeija kielsi valokuvauk-
sen Tahirin aukiolla 12.2. saadak-
seen vapaat kädet toimia niitä
ihmisiä vastaan, jotka saattoivat
dokumentoida armeijan väärin-
käytöksiä. Seuraavina viikkoina
armeija ja poliisi toistuvasti hyök-
käsivät Tahririn aukiolle jäänei-
den mielenosoittajien kimppuun.
Lisäksi 9.3., perustuslakiin ehdo-
tettujen lisäysten vastaisten mie-
lenosoituksen jälkeen, Tahririn
aukio tyhjennettiin jälleen miele-
nosoittajista väkivaltaisesti. Ar-
meija pidätti yli 190 ihmistä, joita
kidutettiin läheisessä Egyptiläi-
sessä museossa tai sotilasvanki-
loissa. Saksalainen sanomalehti
Die Zeit kirjoitti, että roistot pa-
hoinpitelivät julmasti mieleno-
soittajia armeijan edessä.

”He kiduttivat minua sähköis-
kuilla jalkoihin ja rintoihin, ja kut-
suivat minua rivoilla nimillä”, nai-
saktivisti Salma al-Husseini Guda

kertoi. Sotilasvankiloissa, joihin
heidät vietiin, naisvankien piti rii-
suutua. Naimattomat naiset pako-
tettiin ”neitsyystestiin”, jonka
suoritti mies sängyssä vankilan
käytävällä. Kun naiset pyysivät
naispuolista tutkijaa, heitä uhkail-
tiin sähköpaimenilla, Guda kertoo.
Niitä, joita ei todettu neitsyiksi uh-
kailtiin prostituutiosyytteillä. Uh-
reja myös kuvattiin käsittelyn ai-
kana. Myöhemmin yhden pidäte-
tyn ystävä kertoi meille, että
pidätetyn vanhemmat yrittivät
tappaa hänet, koska hänen kunni-
aansa oli loukattu, vaikka hänet
oli tutkittu pakottamalla.

Maaliskuun lopulla väliaikai-
nen hallitus hyväksyi uuden lain,

joka kieltää kaikentyyppiset mie-
lenilmaukset, jotka häiritsevät
instituutioiden tai talouden toi-
mintaa. Vain tunteja lain voi-
maantulon jälkeen armeija hyö-
dynsi sitä ja tyhjensi Kairon yli-
opiston valtaajista. Lakkojen ja
valtauksen kautta opiskelivat vaa-
tivat vanhojen, Mubarakin hallin-
non virkaan nimeämien, luen-
noitsijoiden ja dekaanien korvaa-
mista uusilla.

Human Rights Watch raportoi,
että asevoimien korkeimman neu-
voston moraalisten asioiden joh-
tokunnan johtaja kenraali Etman

lähetti 22.3. egyptiläisten sano-
malehtien päätoimittajille kirjeen,
jossa kiellettiin julkaisemasta ar-
tikkeleita, uutisia, lehdistötiedot-
teita, valituksia, mainoksia tai
valokuvia, jotka käsittelevät ase-
voimia tai sen johtoa, hyväksyttä-
mättä niitä ensin moraalisten
asioiden johtokunnalla ja armei-
jan tiedustelupalvelulla, sillä ”nä-
mä ovat pätevät tahot arvioimaan
tällaisia asioita valtion turvalli-
suuden näkökulmasta”.

Tilanne kärjistyi edelleen 8.4.
Mielenosoituksessa, joka oli suu-
rin sitten Mubarakin eron, ei vaa-
dittu pelkästään Mubarakin syyt-
teeseen saattamista ja hänen ni-
mittämiensä kuvernöörien eroa.
Monet mielenosoittajat tuomitsi-
vat myös asevoimien korkeimman

neuvoston ihmisoikeusrikkomuk-
set ja vaativat Tantawin eroa sekä
siviilisiirtymähallinnon luomista.

Samana yönä armeija hyökkäsi
uudelleen Tahirin aukiolle. Aina-
kin kaksi ihmistä ammuttiin kuo-
liaaksi ja monia muita loukkaan-
tui. Seuraavana päivänä symboli-
sesti merkittävä Tahririn aukio
vallattiin taas, mutta mielenosoit-
tajat häädettiin 12.4. Taas kerran
paikalla oli roistoja tukemassa ar-
meijaa ja luovuttamassa ihmisiä
armeijalle. Seuraavien tuntien ai-
kana ihmisiä pidätettiin sattu-
manvaraisesti Tahririn aukion
ympäristöstä.

Egyptin kansa osoitti mieltään
väkivallattomasti syöstäkseen
Mubarakin vallasta ja ylläpiti vä-
kivallattoman vallankumouksen
henkeä jopa silloin, kun turvalli-
suusjoukot ampuivat heitä kovilla
aiheuttaen yli 800 kuolemaa
muutamassa viikossa. Vaikka on
lukuisia todisteita siitä, että ar-
meija toimi mielenosoittajia vas-
taan vallankumouksen aikana,
asevoimien korkein neuvosto ja
suuri osa Egyptin valtamediasta
yrittävät ylläpitää myyttiä, jonka
mukaan armeija on ainoa takuu
Egyptin demokraattiselle muutok-
selle. Kuitenkin on ilmeistä, että
asevoimien korkein neuvosto hal-
litsee maata samoin ottein kuin
Mubarak ja käyttää mitä brutaa-

Helmikuussa väki joukot juhl ivat doktaattorin kaatumista. Diktatuurista ei

kuitenkaan päästy. Armei ja pitää Egyptissä yhä valtaa ja vaientaa kri i ttiset

äänet väkival loin.
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leimpia repression muotoja vas-
tustajiaan kohtaan.

Maikel Nabi l
Sanadin tapaus

”Maikel Nabil Sanadin tuomitse-
minen on armeijalta selkeä viesti
siitä että jokainen siviili, joka ar-
vostelee armeijaa, tullaan pidät-
tämään”, sanoi Adel Ramadan,
”Egyptian Initiative for Personal
Rights” -järjestön lakimies, joka
toimi yhtenä Nabilin oikeusavus-
tajista.

Sotilaspoliisit pidättivät Maike-
lin asunnostaan 28.3. Alunperin
hänet pidätettiin 15 päiväksi
odottamaan oikeudenkäyntiä. So-
taoikeus kokoontui Nasr Cityssä,
Kairossa. Andreas Speck matkusti
Kairoon 2.4. toimiakseen tarkkai-
lijana War Resisters’ Internationa-
lille, mutta häntä ei päästetty oi-
keudenkäyntiin, eikä myöskään
Maikelin ystäviä ja tukijoita. Vaik-
ka oikeudenkäynti kesti lähes
kaksi viikkoa normaalin viiden
minuutin sijaan, ei sitä voi silti pi-
tää oikeudenmukaisena.

Ensinnäkin oikeudenkäynti pi-
dettiin suurimmalta osin suljetuin
ovin. Toiseksi Maikelille ja hänen
puolustukselleen ei annettu riittä-
västi aikaa valmistella kunnolli-
nen puolustus. Ja kolmanneksi,
siviilinä Maikelia ei olisi pitänyt
tuomita sotaoikeudessa.

Tuomion julistaminen tapahtui
erityisen skandaalimaisesti. Mai-
kelin perheelle ja lakimiehille
kerrottiin 10.4. että tuomio julis-
tettaisiin 12.4. Kun he olivat pois-
tuneet oikeussalista, Maikel tuo-
mittiin oikeusavustajiensa ja per-
heensä poissa ollessa kolmeksi
vuodeksi vankeuteen. Maikelin
perhe sai tietää tuomiosta vasta
erään veljeään vankilassa katso-
massa käyneen henkilön soitettua
heille asiasta.

Valheet eivät suinkaan loppu-
neet tähän. Seuraavana päivänä

Maikelin omaisille ja lakimiehille
sanottiin, että hänet on viety
Toran vankilaan. Maikelia vartioi-
va sotilas salli kuitenkin hänen
soittaa salaa kännykällä veljelleen
kertoakseen olevansa El-Margin
vankilassa.

Viestissä, jonka Maikel sai sa-
lakuljetettua ulos vankilasta, hän
kertoi ystävilleen, että vangitse-
misen tarkoituksena on vaientaa
hänet. Ulos salakuljettamassaan
artikkelissa hän kirjoittaa näin:
”Pystyn aistimaan tarkoituksen
vahingoittaa minua tuomion jäl-
keen. Älkää uskoko armeijan ar-
vottomia väitteitä itsemurhayri-
tyksistä. Sitä paitsi sotaoikeus on
vastuussa turvallisuudestani ja
hyvinvoinnistani vapautumiseeni
asti.”

EU:n ja sen jäsenmaiden kor-
kea-arvoiset edustajat ovat esittä-
neet huolensa Maikel Nabil Sana-
din tuomiosta, mutta ainakin tä-
hän saakka tuloksetta. Saksan
ulkoministeri Guido Westerwelle

sanoi tavatessaan egyptiläisen
kollegansa, että Maikelin tuomio
on askel taaksepäin Egyptin de-
mokratisoitumisprosessissa ja että
”Saksa haluaa rohkaista niitä ih-
misiä, jotka vievät demokratisoi-
tumisprosessia eteenpäin”. Vie-
raillessaan Egyptissä 2.–3. touko-
kuuta EU:n laajentumisesta ja
naapuruuspolitiikasta vastaava
komissaari Stefan Füle ilmaisi
huolensa lukuisista raportoiduista
ihmisoikeusrikkomuksista Egyp-
tissä, nostaen erityisesti esiin
Maikelin tapauksen eräänä kaik-
kein ilmeisimmistä rikkomuksista.

Asepalvelus ja oikeus
aseistakieltäytymiseen

Asevelvollisuus toimii miespuoli-
sen väestön sosialisaation kulma-
kivenä Egyptissä, taaten militaris-
min iskostamisen laajaan osaan
väestöä. Asepalvelus on pakolli-
nen kaikille 18–30 -vuotiaille

miehille. Se kestää 3 vuotta.
Aseistakieltäytymiseen ei ole lail-
lista oikeutta.

Erään työryhmän yhteydessä
meillä oli asevelvollisuudesta ja
aseistakieltäytymisestä pitkä ja
avoin keskustelu, johon osallistui-
vat enimmäkseen nuoret miehet.
Jotkut osallistujista pitivät armei-
jaa valtion korruptoituneimpana
instituutiona. Mutta todellinen
ongelma ei ole pelkkä korruptio,
vaan militarismi itsessään. On
monia erilaisia tapoja joilla nuo-
ret miehet yrittävät hankkia va-
pautuksen asepalveluksesta.
Useimmat heistä kuitenkin usko-
vat, että rauha voidaan saavuttaa
vasta kun Israel on demilitarisoi-
tu. Yleinen mielipide on, että jos
Israel pitää ydinaseensa ja jatkaa
asevarusteluaan, arabimaat eivät
tule hyväksymään minkäänlaista
demilitarisaatiota tai asevoimien-
sa pienentämistä.

Uskonnol l isten
jännitteiden nousu

Pian sen jälkeen kun saavuimme
Egyptiin, koptikirkko poltettiiin.
Seuranneissa yhteenotoissa 7.5.
kuoli 11 ihmistä ja loukkaantui
yli 200 (joista 65:llä oli ampuma-
haavoja). Vaikka jotkut syyttävät
”salafistien” - radikaalien musli-
mien - olleen hyökkäysten taka-
na, toiset syyttävät Mubarakin
entisten turvallisuusjoukkojen jä-
seniä, uskoen näiden pyrkivän
kylvämään kaaosta maahan.
Vaikkakin useimmat, joiden kans-
sa puhuimme, uskoivat Mubara-
kin turvallisuusjoukkojen olleen
kristittyjen vastaisten iskujen ta-
kana, on totta että ennen vallan-
kumousta, Mubarakin ollessa vie-
lä vallassa, 23 koptia tapettiin
pommi-iskussa Alexandrian kopti-
kirkkoon 13.1.2011.

13.5. todistimme suurta mutta
rauhallista koptien mielenosoitus-
ta kansallisen televisioaseman

Egypti
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edessä Kairossa. Mielenosoituk-
sen pääiskulause oli ”He vievät
oikeutemme! Mitä me teemme?
Mitä me teemme?”. Seuraavana
päivänä koptimielenosoittajia
vastaan hyökättiin molotivin
cocktaileilla samalla paikalla.

Johtopäätökset

Media, erityisesti televisio vaiku-
tusvaltaisimpana, yrittää uskotel-
la ihmisille, että vallankumous on
onnistunut ja nyt, kun vapaus on
saavutettu, työ on ohi ja vallan-
kumous päättynyt. Tahririn au-
kion tienoilla myydään kaiken-
laista vallankumoukseen liittyvää
tavaraa, mutta mikään niistä ei
käsittele vallankumouksen elossa
pitämistä. Kyse on pelkästään val-
lankumouksen muistelemisesta,
erityisesti tammikuun 25. päivän,
jolloin suurin mielenosoitus ta-
pahtui.

Kuitenkin, näistä median ja
vanhan eliitin yrityksistä huoli-
matta, ihmiset ovat yhä varuil-
laan ja silloin tällöin nousevat uu-
delleen vastarintaan. Lakot ovat
yhä yleisiä, vaikkakin ne on te-
hokkaasti tehty laittomiksi. Face-
book-sivulla ”Vihan toinen vallan-
kumous” aktivistit sanovat, että
kansannousun tärkeimpiä tavoit-
teita - oikeuksien ja vapauksien
turvaamista - ei ole saavutettu.
Nykyisessä tilanteessa hallinnon
siirtymäkausien aikataulu ja yksi-
tyiskohdat saavat enemmän huo-
miota. Monet maalliset oppositio-
ryhmät vaativat vaalien lykkää-
mistä ja ovat kutsuneet koolle
suuren mielenosoituksen 8. hei-
näkuuta.

Vallankumous ei selvästikään
ole ohi. Tulevat kuukaudet ja
vuodet tulevat silti olemaan le-
vottomia ja mielenkiintoisia aiko-
ja Egyptissä, ja lopputulos on vie-
lä hyvinkin avoin.

Takana 4 kuukautta nälkälakkoa,
edessä 2 vuotta vankeutta

Teksti : Simo Hel lsten

Egypti

Maikel Nabil Sanad tuo-
mittiin 14. joulukuuta
2011 kahdeksi vuodeksi

vankeuteen. Valitustuomioistuin
kumosi Maikelille 10. huhtikuuta
langettun 3 vuoden tuomion jo
lokakuun 11. päivä, mutta hänet
pidettiin vangittuna uusintaoi-
keudenkäyntiin asti. Uutta oikeu-
denkäyntiä lykättiin toistuvasti ja
Maikel joutui odottamaan kuu-
kausia vankilassa. 23. elokuuta
alkaen hän on ollut nälkälakossa.
Lakon aste on vaihdellut proses-
sin aikana sallien osan aikaa me-
hun ja maidon, osan aikaa kiel-
täen myös kaiken nesteen.

Kummallakin kerralla Maikelin
syytteet käsiteltiin sotaoikeudes-
sa. Ensimmäisellä kerralla hänet
tuomittiin ilman, että hänen laki-
miehensä tai perheensä sallittiin
olla läsnä. Uudessa oikeuden-
käynnissä häntä edustamaan
määrättiin lakimies, joka erään
hänen oman lakimiehensä mu-
kaan ei lainkaan tuntenut tapaus-
ta. Lokakuun jälkipuoliskolla
Maikel Nabil Sanad lähetettiin
psykiatriseen sairaalaan - mah-
dollisesti tarkoituksena sulkea

toisinajattelija pysyvästi mielisai-
raalaan. Sairaala kuitenkin pa-
lautti hänet viranomaisille diag-
noosilla ”terve” takaisin odotta-
maan oikeudenkäyntiä.

Tuomion perusteena ollut syy-
te, armeijan kritisoiminen, on
kansainvälisten ihmisoikeussopi-
musten vastainen. YK:n ihmisoi-
keuskomitea ei hyväksy armeijan
tai muiden viranomaisten kritisoi-
misen kieltämistä, ja katsoo sen
olevan kansalais- ja poliittisten
oikeuksien sopimuksen vastaista.

Maikel Nabil Sanad oli diktaat-
tori–presidentti Mubarakin eron
jälkeen ensimmäinen blogikirjoi-
tustensa vuoksi vangittu aktivisti,
mutta ei viimeinen. Lokakuussa
vangittiin blogisti Alaa Abd El

Fattah, joka kirjoitti blogissaan
turvallisuusjoukkojen roolista
koptikristittyjen mielenosoituk-
sessa Kairossa. Mielenosoitukses-
sa 27 ihmistä sai surmansa.

Maikel Nabil Sanad on vangittuna El

Margin vankilassa. Hänelle voi lähet-

tää tukiviestejä osoitteessa:

http://wri-irg.org/campagins/

supportmaikelnabil

Maikel Nabil Sanad



AKL on vuonna 1974 perustettu
nuorten rauhanjärjestö. Sil lä on kak-
si roolia: toisaalta se toimii aseista-
kieltäytyjien etujärjestönä, toisaalta
se on kaikil le avoin mil itarismin vas-
tainen järjestö. Sen jäseneksi voivat
l i ittyä ja siinä toimia kaikki iästä tai
sukupuolesta riippumatta.

AKL ei usko aseisi in perustuvaan
turvall isuuteen. On väärä lähtökoh-
ta, että eri valtioiden ja niissä asu-
vien ihmisten intressit ovat vastak-
kaiset, että turvall isuus on turvall i -
suutta toisia valtioita, toisia ihmisiä
vastaan. Toisten ihmisten tappami-
nen tai si ihen valmistautuminen ei
luo suojaa todell isia uhkia kuten
ympäristöongelmia tai köyhyyttä
vastaan. Pikemminkin sota ja aseva-
rustelu pahentavat näitä ongelmia
tuhlaamalla niiden ratkaisemiseen
kipeästi tarvittavia taloudell isia ja
inhimil l isiä voimavaroja. Ihmiskunta
voi ratkaista olemassaoloaan ja ko-
tiplaneettaansa uhkaavat vaarat
vain toimimalla yhdessä.

Aseisiin perustuvan turvallisuuden
sijasta AKL haluaa omalta pieneltä
osaltaan olla rakentamassa maail -

Yhteystiedot
Aseistakieltäytyjäl i i tto
Rauhanasema
Veturitori 3
0052 0 Helsinki

puh 040-836 2 786
fax 09-147 2 97
toimisto@akl-web. fi
http: //www. akl-web. fi /

Aseistakieltäytyj ien
neuvonta
Päivystys ma ja to klo 14–18:
09-7568 2 444 muina aikoina
040-836 2 786, neuvonta@akl-web. fi

Lakiapua
lakiasia insihteeri Juha Keltti
040-56 38 731,
juha. keltti@akl-web. fi

Toimintaryhmät
AKL- Jyväskylä
jyvaskyla@akl-web. fi

AKL-Turku
turku@akl-web. fi

Oletko ki innostunut AKL-toiminnasta
omal la paikkakunnal lasi? Ota yhteyt-
tä toimistoon, ni in neuvomme!

Muita yhteystietoja
War Resisters´ International
5 Caledonian Road,
London N1 9DY, Britain
info@wri-irg. org
http: //www. wri-irg. org

Li ity jäseneksi
Aseistakieltäytyjäl i i ton jäseniksi voi-
vat l i i ttyä aseistakieltäytyj ien l isäksi
kaikki muutkin, jotka kannattavat l i i -
ton periaatteita. Perusjäsenmaksu on
10 euroa, alennettu maksu 5e (pal-
veluksessa olevi l le sivarei l le, totaal i -
kieltäytyj i l le - joiden oikeusprosessi
on kesken - ja kaiki l le maksuvuonna
2 2 vuotta tai vähemmän täyttävi l le) .
Tuki jäsenmaksu on 2 0 euroa.

Maksa jäsenmaksusi ti l i l le:
800017-750541

Kirjoita viestiosaan nimesi ja yh-
teystietosi (kuten katuosoitteesi leh-
teä varten)!

Jäsenmaksuun sisältyy nel jä ker-
taa vuodessa i lmestyvä Sivari&To-
taal i -lehti , joka kertoo aseistakieltäy-
tymisestä ja antimi l i taristisesta toi-
minnasta eri puol i l la maai lmaa.

Tuotteita voi ti lata AKL: n keskustoimis-
tolta (p. 040-836 2 786, ti laukset(at)
akl-web. fi ) . Myös paikan pääl le toimis-
tol le voi tul la ostoksi l le - varmistathan
etukäteen, että toimistol la ol laan pai-
kal la . Minimiti laus 4 euroa, jos maksu
ei ole ti lauksen mukana. Postikulut l i -
sätään hintaan. Pankkiyhteys: Sampo
80002 7-10155341 (ti l inomistaja Hel-
singin sivi i l ipalvelusseura). AKL: n jäse-
ni l le tarkoitetut jäsenhinnat ovat voi-
massa vain Helsingin toimistolta os-
tettaessa/ti lattaessa sekä
myyntipöydi l lä , jos maksat samaan ai-
kaan jäsenmaksun. Jos haluat jäsen-
alennuksen, mainitse si itä ti lausta
tehdessäsi .

Osta AKL:n tukituotteita:
www.akl-web.fi/yhdistys/myyntituotteet

Asan ja tovereiden tuki levy AKL: l le:
- CD 16€ (13€)
- 2 xLP 18€ (15€)
- Ju l iste noin 2 0x40cm 2 €
Farewel l to Arms 4 -CD 5€
Farewel l to Arms 3 -CD 5€
Kynät 1€
Sytytin 2 €
Antimi l i taristiset T-paidat (katkaistu
kivääri , rauhanlei jona)
- Perinteinen mal l i , luomu 16€ (14€)
- Miesten ja naisten strech-t-paita,
luomu 16€ (14€)
- Vanhojen mal l istojen hajakoot 5€
Hei jastimet 3€
Rei lun kaupan kangaskassi 5€
Rintamerkit 38mm ja 2 5mm 1€
Pinssit 2 €
Pamfletit
- Sodal la on lapsen kasvot 1€
- Propagandan takaa 1€
- Jugoslavian väkival laton val lanku-
mous 1€
Kirjat
- Aseistakieltäytyjän maai lma 3€
- Katkelmia al istumisesta ja vastarin-
nasta 3€
+ muita kirjoja suomeksi ja englanniksi

maa, jossa vallitsee todellinen turval-
lisuus. Turvallisuus, joka ei perustu
aseisiin, vaan siihen, ettei kukaan
enää tarvitse aseita. AKL:n toiminnan
pohjana on kansainvälinen sodanvas-
tustajien julistus: ”Sota on rikos
ihmiskuntaa vastaan. Siksi olen
päättänyt olla tukematta min-
käänlaista sotaa ja kamppailla
sotien kaikkien syiden poistami-
seksi” . AKL näkee sotien syinä ih-
misten välisen epätasa-arvon ja to-
dellisten vaikutusmahdollisuuksien
puutteen. Toisin sanoen se näkee so-
tien syynä rakenteellisen väkivallan,
joka puolestaan luo väkivaltaisia ra-
kenteita – armeijoita. Paitsi että ar-
meijat ovat tulosta rakenteellisesta
väkivallasta, ne myös ylläpitävät sitä.
Sen takia pidämmekin aseistakieltäy-
tymistä ja antimilitarista toimintaa
tärkeänä osana taistelussa oikeuden-
mukaisemman maailman puolesta.

Aseistakieltäytyjäl i itto toimii si -
vi i l ipalveluksen kehittämiseksi ni in,
että aseistakieltäytymisestä tulee
varteenotettava vaihtoehto yhä
useammalle asevelvol l isel le, ja tu-
kee totaal ikieltäytymistä.


