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Järjestöuutisia
Aseistakieltäytyjäliitto piti syys-

liittokokouksensa lauantaina 24.12. 
Espoon Korpilammella. Kokouksessa 
liiton hallituksen jäseniksi valittiin 
jatkamaan Paavo Kolttola, Juho Nar-
sakka, Sini Suomela, Pipsa Toivonen 
ja Tuuli Vuori. Uutena hallituksen jä-
senenä valittiin Antti Meriläinen, joka 
tosin on toiminut liiton vastuutehtä-
vissä aiemminkin. 

Uusi hallitus valitsi järjestäytymis-
kokouksessaan 1.12. puheenjohtajak-
seen Paavo Kolttolan, varapuheenjoh-
tajakseen Tuuli Vuoren sekä uutena 
sihteeriksi Sini Suomelan.  

Syysliittokokouksen yhteydessä 
järjestettiin seminaaripäivä, jonka 
ohjelmaan kuului työpajoja ja esitel-
miä ajankohtaisista tai muuten liiton 
toiminnan kannalta kiinnostavista ai-
heista.
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Pääkirjoitus
Lähi-idässä kuohuu edelleen. Syy-

riassa on käynnissä verinen sisällissota 
ja edellisen lehden ilmestymisen jäl-
keen taistelut Gazassa käynnistyivät 
jälleen. Israel pommitti Gazaa laajasti 
ja alueelta ammuttiin ohjuksia israeli-
laiskaupunkeihin. Tulitauon jälkeen 
YK:ssa annettiin tarkkailijavaltion 
asema palestiinalaishallinnolle. Israel 
ilmoitti aikovansa laajentaa laittomia 
siirtokuntiaan palestiinalaisalueilla, 
mikä hankaloittaa minkäänlaisia rau-
hansuunnitelmia.

Israelin sodankäynti palestiina-
laisia vastaan on monimuotoista. 
Pommitukset Gazassa on tätä kirjoit-
taessa toistaiseksi lopetettu, mutta ta-
loudellinen sodankäynti jatkuu. Tässä 
lehdessä puhutaan Israelin Gazaan 
kohdistamasta kauppasaarrosta ja yri-
tyksistä sen murtamiseksi. Suomi on 
paheksunut saartoa, mutta teot puhu-
vat toista.

Motiivia sotatoimille riittää muun 
muassa asekaupassa. Israelin armeija 

ja asevalmistajat tunnetusti testaavat 
taisteluissa uusia aseteknologioita, 
joita sitten markkinoidaan ”tositoi-
missa” kehitettyinä – myös Suomelle. 
Tänäkin vuonna puolustusvoimille on 
hankittu muun muassa uusi taistelu-
johto- ja maalinpaikannusjärjestelmä. 
Usein kauppoihin kuuluu vastaostosi-
toumuksia, jolloin Suomesta puoles-
taan myydään aseita Israeliin. Ase-
kauppaa ei oikein voi pitää keinona 
lopettaa humanitaarisen katastrofi n 
aiheuttava saarto.

Käsissäsi oleva lehti on 
Sivari&Totaalin koulunumero, jota 
Aseistakieltäytyjäliiton jäsenten ja 
muiden tilaajien lisäksi lähetetään lu-
kioihin. Sen vuoksi myös vaihtoehto-
ja varusmiespalvelukselle on esitelty 
tavallista perusteellisemmin. Toivot-
tavasti tiedoista on hyötyä uusille tai 
vanhoille lukijoille. 

Tuuli Vuori

Suomalaiset rauhanaktivistit estivät ku-
lun ydinasetehtaan portista Aldermasto-
nissa 2010.
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Eduskunnan työ- ja tasa-arvo-
valiokunta puolsi lokakuun lopulla 
antamassaan mietinnössä siviilipal-
veluksen lyhentämistä 15 päivällä. 
Muodollisesti muutos hyväksytään 
myöhemmin eduskunnan täysistun-
nossa, mutta käytännössä sen läpi-
meno on valiokuntakäsittelyn jälkeen 
varmaa.

Uusi palvelusaika, 347 vrk, astuu 
voimaan helmikuun alussa 2013. Ly-
hennys koskee myös parhaillaan siva-
rissa olevia sekä niitä, joiden palvelus 
on tällä hetkellä keskeytyneenä. Siis 

Aseistakieltäytyjäliitto, Sadanko-
mitea ja Suomen Rauhanliitto katso-
vat, että nykyinen siviilipalveluksen 
kesto on rangaistus, ja toimii lähinnä 
kannustimena mahdollisimman mo-
nille nuorille miehille valita varus-
miespalvelus.

”On ongelmallista, että meillä on 
edelleen yleiseksi kutsuttu asevelvol-
lisuus, jonka suorittaminen on velvol-
lisuus puolelle väestöstä ja lopuille 
mahdollisuus. Maailmassa tällainen 
malli on selvässä vähemmistössä ja 
se on räikeästi epätasa-arvoinen”, Sa-
dankomitean pääsihteeri Eekku Aro-
maa painottaa.

Asevelvollisuusjärjestelmä on ra-
kennettu oloihin, joissa sotia käytiin 
miesvoimalla ja jossa sodan uhka oli 
läsnä. Suomen tilanne tänään on toi-
nen.

”Nykymuotoiselle asevelvollisuu-
delle on nykyisessä maailmassa vain 
hyvin vähän perusteita. Meidän tu-
lee keskittää resursseja muunlaisiin 
tapoihin tuottaa turvallisuutta. Ar-
meijat eivät sitä tee, eikä varsinkaan 

Siviilipalvelus 
lyhenee 15 päivällä

RAUHANJÄRJESTÖT: 
Siviilipalveluksen 
kesto on edelleen 
rangaistusluonteinen

suhteettoman pitkä siviilipalvelus”, 
Aseistakieltäytyjäliiton järjestösihtee-
ri Kaj Raninen kertoo.

Kaavailut lyhentää varusmiespal-
velusta ja siviilipalvelusta ovat oi-
keansuuntaisia mutta riittämättömiä. 
Edelleen ero varusmiespalveluksen pi-
tuus on huomattavasti siviilipalvelus-
ta pidempi ja koko järjestelmä vailla 
järkeviä perusteluja.

”Olemme iloisia siitä, että sivii-
lipalvelusta ollaan lyhentämässä sa-
malla kun varusmiespalvelusta lyhen-
netään kahdella viikolla. Lyhennys on 
kuitenkin riittämätön, ja lyhennyksen 
jälkeen lyhin varusmiespalvelus kes-
tää vain 5,5 kuukautta ja siviilipal-
velus aina 11,5 kuukautta. Suhteessa 
lyhimpään asepalvelukseen siviilipal-
velus jää yli kaksinkertaiseksi. Tämä 
on heikennys nykytilaan, juuri

siviilipalveluksen suhteettoman 
pitkästä kestosta Suomea on kansain-
välisestikin moitittu”, Rauhanliiton 
toiminnanjohtaja Laura Lodenius kri-
tisoi.

myös jo vanhan lain aikana (ennen 
2008) sivarinsa aloittaneita, joiden 
palvelusaika on edelleen 395 vrk. Sa-
malla totaalikieltäytyjien rangaistus 
lyhenee 8 vrk:lla ja on jatkossa enim-
millään 173 vrk. Sen pituus laskee 
samalla alle valvontarangaistuksen 
maksimikeston. Jatkossa siis valvon-
tarangaistus on mahdollinen kaikkien 
totaalien kohdalla, eikä siviilipalve-
luksen kautta kieltäytyvien tarvitse 
enää käydä sivarikeskuksessa ilmoit-
tamassa kieltäytymisestä.
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28-vuotias lempääläinen totaali-
kieltäytyjä Topi Louko sai tiistaina 9. 
lokakuuta 126 vrk:n ehdottoman van-
keusrangaistuksen Itä-Uudenmaan 
käräjäoikeudessa Porvoossa. Hän oli 
kieltäytynyt siviilipalveluksen suorit-
tamisesta syyskuussa 2011. 

Syyttäjä vaati Loukolle pidempää 
rangaistusta, sillä tämä oli määrätty 
aloittamaan siviilipalvelus silloin kun 
se kesti vielä 395 vrk. Käräjäoikeus 
sovelsi kuitenkin lievemmän lain pe-
riaatetta, ja määritti rangaistuksen 
pituuden nykyisen siviilipalveluksen 
keston (362 vrk) mukaan. Totaalikiel-
täytyjien vapausrangaistus on puolet 
suorittamatta olevasta siviilipalvelus-
ajasta.

Loukon kieltäytymisen perustee-
na ovat omantunnon syyt. Hän kokee 
asevelvollisuusjärjestelmän yksilön-
vapautta loukkaavaksi, eikä sen takia 
halua sen puitteissa palvella.

Totaalikieltäytyjille langetettavat 
pitkät vapausrangaistukset ovat ih-
misoikeuksien kannalta kyseenalaisia. 
YK:n ihmisoikeuskomitea on katsonut 
jo vuonna 2004, että Suomen tulisi 
laajentaa Jehovan todistajia koskeva 
vapauslaki kattamaan myös muun-
laisen vakaumuksen omaavia aseis-
takieltäytyjiä. Toistaiseksi asialla ei 
kuitenkaan ole tehty mitään.

Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että 
vuoden marraskuussa voimaan astu-
nut, myös totaalikieltäytyjiä koskeva 
laki valvontarangaistuksesta ei riitä 
ratkaisemaan ongelmaa. Myös sen 
mahdollistama kotiaresti vankeuden 
sijaan on kovaa vapaudenriistoa ja 
jossain tapauksissa mahdollisesti jopa 
vankeutta raskaampaa. Tänään tuo-
mittu Louko valitsi arestin sijaan van-
kilan.

Totaali- 
kieltäytyjälle 
vankeutta 
Porvoossa

Puolustusvoimien komentaja Ari 
Puheloinen esitti marraskuun alussa 
palveluksen jälkeisiä verohelpotuksia 
varusmiespalveluksen suorittaneille. 
Aseistakieltäytyjäliitto toteaa, että 
ehdotus tähtää yleisen asevelvollisuu-
den aiheuttamien kustannusten siirtä-
miseen muun yhteiskunnan harteille. 
Liitto pitää puheenvuoroa taas uutena 
osoituksena valikoivaksi jo osittain 
muuttuneen asevelvollisuuden kriisis-
tä. Liitto näkee ainoana todellisena tu-
levaisuuden vaihtoehtona pakollisesta 
asevelvollisuudesta luopumisen.

Uhkakuvien muutoksen myötä 
asevelvollisuusjärjestelmä on menet-
tänyt sotilaallisen tarkoituksenmukai-
suutensa, ja Puheloisen puheenvuoro 
on myös yksi esimerkki viime aikoi-
na esiin nousseesta pyrkimyksestä 
oikeuttaa sitä sen muiden väitettyjen 
yhteiskunnallisten vaikutusten perus-
teella. Aseistakieltäytyjäliitto kuiten-
kin ihmettelee, miksi nämä vaikutuk-
set olisivat niin korvaamattomia juuri 
Suomessa, kun lähes kaikissa muissa 
Länsi-Euroopan maissa asevelvolli-
suudesta on viimeisten parinkymme-
nen vuoden aikana pystytty luopu-

ASEISTAKIELTÄYTYJÄLIITTO: 
Puheloisen puheenvuoro 
osoitus asevelvollisuuden 
syvenevästä kriisistä

maan. Viimeisimpiä esimerkkejä ovat 
Ruotsi ja Saksa.

Puheloinen viittaa puheenvuo-
rossaan mm. nuorten syrjäytymisen 
ehkäisemiseen, nuorten psyykkisen 
ja sosiaalisen selviytymiskyvyn kehit-
tämiseen, maahanmuuttajien kotou-
tumiseen tai raskaiden ajoneuvojen 
kuljettajien koulutukseen. Aseistakiel-
täytyjäliitto pitää tärkeänä, että tällai-
siin asioihin kiinnitetään huomiota, 
mutta niiden tukemiseen on muun 
yhteiskunnan kannalta huomattavas-
ti kustannustehokkaampiakin tapoja 
kuin asevelvollisuuden ylläpitäminen.

Niin kauan kuin asevelvollisuus 
on olemassa, sen kohteeksi joutuvien 
toimeentuloa on ilman muuta paran-
nettava. Ensisijainen ratkaisu on kui-
tenkin palveluksen aikana maksetta-
vien etuuksien kehittäminen. Tällöin 
parannusten on koskettava samanlai-
sina sekä varusmies- että siviilipal-
velusta suorittavia. Mikäli armeija ei 
halua käyttää omia määrärahojaan 
asevelvollisten toimeentulon paranta-
miseen, se valitsee itse hitaan asevel-
vollisuudesta luopumisen.
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Itävaltalaiset saavat päättää ase-
velvollisuuden tulevaisuudesta maas-
sa 20.1.2013, kun asiasta järjestetään 
kansanäänestys. Tällä hetkellä sen 
lopputulosta on mahdotonta ennakoi-
da, sillä mielipidetiedustelut antavat 
keskenään erilaisia ja erittäin tiukkoja 
arvioita.

Äänestyksen tulos ei Itävallan lain-
säädännön mukaan ole sitova. Maan 
hallitus on kuitenkin julistanut kunni-
oittavansa sitä.

Jo nyt yli 50% Itävallan asevoi-
mista koostuu ammatti- tai sopimus-
sotilaista. Vuonna 2010 asevelvolli-
sia oli 11197, noin 40% asevoimien 
kokonaisvahvuudesta. Asevelvolliset 
palvelevat tavallisesti kuusi kuukaut-
ta ja saavat sen aikana lähinnä reser-
viharjoituksia, mutta eivät saa osallis-
tua operaatioihin ulkomailla. Kuuden 
kuukauden asevelvollisuuspalveluk-
sen jälkeen he voivat kuitenkin lähteä 
kuuden kuukauden vapaaehtoiseen 
palvelukseen ulkomaille.

Pysyvien asevoimien lisäksi Itä-
valta käyttää reserviläisiä ja "militi-

aa" - osa-aikaisia sotilaita - erityisesti 
"rauhallisemmissa ulkomaanoperaatiois-
saan", kuten Bosnia-Hertsegovinassa. 
Itävallan asevoimat osallistuvat YKn 
operaatioihin Libanonissa ja Gola-
nin kukkuloilla, NATO:n operaati-
oon Kosovossa ja EU:n operaatioon 
Bosnia-Hertsegovinassa. Lisäksi se on 
mukana Euroopan Unionin taistelu-
joukoissa tällä hetkellä 350 sotilaalla. 
Itävallan osallisuus Afganistanin so-
taan on sen sijaan lähinnä symbolinen 
- operaatiossa on mukana vain kolme 
itävaltalaista sotilasta.

Kansanäänestys tuli välttämättö-
mäksi, koska kahdella hallituspuo-
lueella - Kansanpuolueella ja Sosia-
lidemokraattisella puolueella - on 
asevelvollisuudesta täysin vastakkai-
nen näkemys. Kansanpuolue haluaa 
ylläpitää asevelvollisuuden ja sosiaa-
lidemokraatit lakkauttaa sen. Puolus-
tusministeri Norbert Darabos on sosi-
alidemokraatti ja kannattaa siirtymää 
vapaaehtoisuuteen perustuvaan am-
mattiarmeijaan. Hänen suosikkimal-
lissaan armeijassa on noin 8500 am-

mattisotilasta, 7000 sopimussotilasta 
3-4 vuoden sopimuksille sekä 9300 
hengen vahvuinen "militia".

Asevelvollisuuden loppu asettaisi 
haasteen Itävallan terveydenhoito- ja 
sosiaalijärjestelmälle, joka perustuu 
vahvasti vaihtoehtopalvelusta suorit-
taviin aseistakieltäytyjiin. Yli 1200 
hyväntekeväisyysjärjestöä työllistää 
yli 13000 vaihtoehtopalveluta suo-
rittavaa aseistakieltäytyjää joka vuo-
si. Itävallan Punainen Risti työllistää 
yksin noin 4000, joten ei ole yllättä-
vää, että järjestö on hyvin huolissaan 
halpatyövoiman lähteen mahdollisen 
tyrehtymisen johdosta. Järjestön pu-
heenjohtajan Gerald Schöpferin mu-
kaan edes hyvin rahoitettu sosiaali-
sektori ei ole vaihtoehto.

War Resisters’ Internationalin Itä-
vallan jäsenjärjestön ARGE WDV:n 
mukaan keskustelu etenee väärään 
suuntaan. Järjestö haluaa rehellistä 
keskustelua siitä, kuka todella tarvit-
see armeijaa ja mihin tarkoitukseen. 
Se haluaa Itävallan asevoimien lak-
kauttamista kokonaisuudessaan.

ITÄVALTA: 

Kansanäänestys asevelvollisuudesta 
tammikuussa 2013
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Modernisoidessaan 2,3 miljoonan 
sotilaan ”Kansan vapautusarmeijaa” 
Kiina tarjoaa etuoikeuksia armeijaan 
liittyville hyvin koulutetuille nuorille. 
Yliopistotutkinnon omaavat nuoret 
saavat etusijan tämänvuotisella vär-
väysjaksolla, Kiinan puolustusminis-
teriön tiedottaja kertoi.

Yliopisto-opiskelijat saavat laino-
ja tai alennuksia lukukausimaksuis-
ta, mikäli liittyvät armeijaan. Lisäksi 
heitä autetaan työpaikan ja lisäkou-
lutuksen hankkimisessa armeijas-
ta lähtemisen jälkeen, valtiollinen 
Xinhua-uutistoimisto lainasi puolus-
tusministeriön edustajan sanoneen. 
Kansan vapautusarmeija avasi myös 
online-värväysmenettelyn olettaen, 
että suurin osa yliopistosta valmistu-

Kaksi Jehovan todistajiin kuuluvaa 
aseistakieltäytyjää vangittiin Armeni-
assa elokuussa. Vangitsemiset olivat 
ensimmäiset vuoteen. Armeniassa 
on tällä hetkellä 32 vangittua aseis-
takieltäytyjää. Lisäksi 16 henkilöä, 
kaikki Jehovan todistajia, on saanut 
vankeustuomion tänä vuonna, mutta 
valitukset ovat yhä käsittelyssä. Oi-
keudenkäyntiä odottaa 23 henkilöä.

Apulaisoikeusministeri Ruben Me-
likyan kiisti väitteen, että uudet van-
keustuomiot rikkoisivat velvoitteita, 
jotka kuuluvat Armenialle Euroopan 
neuvoston jäsenenä. Hän kiisti myös 
Euroopan ihmisoikeustuomioistui-
men Armenialle antamat langettavat 
päätökset. ”Kyseiset päätökset on annet-
tu vuonna 2003, ja liittyvät tilanteeseen 
ennen Armenian vaihtoehtopalveluslain 
hyväksymistä”.

Euroopan neuvosto ja Yhdistyneet 
Kansakunnat ovat kuitenkin ilmoit-

taneet Armenialle toistuvasti, ettei 
vuoden 2003 laki vaihtoehtopalveluk-
sesta ole maan kansainvälisten ihmis-
oikeusvelvoitteiden mukainen. 

Puolustusministeri Seyran Ohany-
an ilmoitti elokuussa, että Armenia 
aloittaa siirtymän kohti ammattiar-
meijaa: ”Maantieteellisten olojemme 
vuoksi ryhdymme laajentamaan ammat-
timaista elementtiä ja pyrimme aseittain 
lisäämään sopimussotilaiden määrää... 
Olemme siirtymässä pakollisen palveluk-
sen periaatteesta sopimukseen perustu-
van värväyksen periaatteeseen”.

Puolustusministeriön tiedotta-
ja kertoi myöhemmin, että yksi syy 
linjan muutokseen on kutsuntakar-
kuruus: ”Nykyisessä järjestelmässä on 
neuvostoajoilta periytyviä elementtejä 
eikä niillä ole enää arvoa... sotilaiden 
vanhemmat tekevät vuosittain satoja 
temppuja, jotka rikkovat oikeudenmu-
kaisen asevelvollisuuden periaatetta”.

ARmENIA: 

Asevelvollisuus 
muuttumassa, 
aseistakieltäytyjien 
vangitsemiset jatkuvat

Kiina 
houkuttelee 
nuoria 
armeijaan

neista kiinalaisista osaa käyttää tieto-
konetta.

Kiinan armeija aloitti yliopistosta 
valmistuneiden värväämisen vuonna 
2001. Vuoteen 2009 mennessä sillä 
oli yli 130000 valmistunutta riveis-
sään. Värväämisen helpottamiseksi 
armeijaan liittymisen yläikäraja nos-
tettiin hiljattain 24 vuoteen. Hou-
kutellakseen lisää hakijoita armeija 
helpotti sotilaiden pituutta, painoa ja 
ulkonäköä koskevia rajoituksia vuon-
na 2011.

Kiina käyttää asevarusteluun Yh-
dysvaltojen jälkeen eniten maailmas-
sa. Sen asevarustelubudjetti nousee 
tänä vuonna 100 miljardiin USA:n 
dollariin. Sillä on myös 110 miljar-
din dollarin ”sisäisen turvallisuuden” 
budjetti. Kiinan armeija laski hiljat-
tain vesille ensimmäisen lentotuki-
aluksensa ja sillä on ohjuksia, jotka 
väitteiden mukaan voivat saavuttaa 
kohteita 14000 km:n päässä. Kiina on 
myös avannut osittain oman maail-
manlaajuisen paikallistamisjärjestel-
mänsä (GPS) kilpailemaan amerikka-
laisen järjestelmän kanssa.

KOLUmbIA: 

Aseista- 
kieltäytymis- 
laki edistyy

Senaattori Maritza Martinez, joka 
edustaa entisen presidentti Uriben 
puoluetta, esitti aseistakieltäytymisoi-
keuden sisältäneen lain hyväksymis-
tä aikaisemmin tänä vuonna. Kaikki 
aseistakieltäytymisoikeuteen liittyvät 
pykälät katosivat laista käsittelyn ai-
kana, mutta nyt sama senaattori yrit-
tää samalla asialla uudelleen. Uusi 
esitys on edeltäjäänsä parempi.

Esitys määrittää aseistakieltäyty-
misoikeuden perusihmisoikeudeksi 
”luonnollisille henkilöille”. Perustetaan 
”omantunnon komitea”, joka päättää 
aseistakieltäytyjien hakemusten koh-
talosta. Hakemukseen tulee sisällyttää 
selvitys omantunnon syistä ja jonkun-
lainen ”todiste”. Sitä ei kuitenkaan 
täsmennetä, minkälainen todisteen 
tulisi olla. Lakiesityksen pykälissä ker-
rotaan seuraavaa:

•	Tutkintalautakunnassa on edustaja 
ihmisoikeusvirastosta ja puolustusmi-
nisteriöstä sekä kansalaisyhteiskun-
nan edustaja;
•	Lain mukaan aseistakieltäytymisha-
kemuksen voi tehdä ennen palvelus-
ta, sen aikana ja sen jälkeen kun haki-
ja on edelleen reservissä;
•	Siviilipalveluksen voi suorittaa julki-
sen hallinnon yksiköissä tai Kolumbian 
”siviilipuolustuksessa”, joka on puo-
lustusministeriön alaisuudessa;
•	Lakiesityksen mukaan vaihtoehto-
palveluksen kesto on 15 kuukautta 
tai jäljellä oleva sotilaspalvelusaika, 
mikäli hakija on hakenut kesken soti-
laspalveluksen. Sotilaspalvelus kestää 
12-24 kuukautta, yliopisto-opiskelijoil-
le tavallisesti 12 kk;
•	Palveluksen jälkeen siviilipalveluk-
sen suorittaneille aseistakieltäytyjille 
annetaan ”libreta social” (sosiaali-
kortti), joka vastaa armeijan käyneille 
annettavaa ”sotilaskorttia”.

Uusi lakiehdotus on selkeä edis-
tysaskel verrattuna Maritza Marti-
nezin alkuperäiseen esitykseen. On 
kuitenkin epäselvää, onko sillä sen 
suurempia mahdollisuuksia selviytyä 
laiksi asti kuin edeltäjällään, joka ve-
sitettiin siinä määrin, ettei se lopulta 
turvannut aseistakieltäytyjille mitään 
suojaa.
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Myös parikymmentä vuotta sit-
ten päivänvaloon noussut laajalle le-
vinnyt, pahimmillaan erittäin raaka 
simputus, dedovshtshina, on edelleen 
yleinen ilmiö, vaikka sen vanha pohja 
- toista ja ensimmäistä vuotta palvele-
vien asevelvollisten epävirallinen hie-
rarkia - onkin kadonnut palvelusajan 
lyhennysten myötä.

Viimeisin laajempaa huomiota 
saanut tapaus on syyskuulta 2011. 
Arslanovon kylästä Tsheljabinskin 
seudulta kotoisin olleen 20-vuotiaan 
Ruslan Ayderkhanovin omaiset saivat 
Jelanin varuskunnasta viestin, että 
Ruslan oli tehnyt itsemurhan hirttäy-
tymällä ollessaan suorittamassa ase-
palvelusta. Hänen ruuminsa vammat 
eivät kuitenkaan viitanneet hirttäy-
tymiseen vaan laajan väkivallan koh-
teeksi joutumiseen: häneltä puuttui 
hampaita ja toinen silmä, hänen jal-
kansa on murtunut, hänen rinnassaan 
oli veitsen aiheuttama haava ja hänen 
kehossaan oli lukuisia ruhjeita ja pa-
lovammoja.

Tutkinnan yhteydessä kuultiin 
pahoinpitelyjen todistajana Ayderk-
hanovin kanssa samassa yksikössä 

palvellutta Danila Tshaykinia. Hän 
kuoli puolisen vuotta myöhemmin 
ollessaan vartiopalvelussa Tadzhikis-
tanissa. Hänenkin kuolemansa mää-
riteltiin itsemurhaksi, vaikka eräiden 
tietojen mukaan hänen ruumiistaan 
löytyi kuusi eri ampumahaavaa.

Yksi keskeisimmistä toimijoista, 
joiden ansiosta jo neuvostoaikoina 
rehottanut dedovshtshina nousi neu-
vostovallan luhistumisen jälkeen päi-
vänvaloon, olivat Sotilaiden äitien ko-
miteat. Eri puolilla maata toimivista 
komiteoista merkittävin on Pietarin 
sotilaiden äidit. Se julkaisi pari vuotta 
sitten huhtikuusta syyskuuhun 2010 
keräämiinsä tietoihin perustuvat ra-
portin "Tarpeeton sotilas".

Raportin maalaama kuva asevel-
vollisten asemasta on tutunomaisen 
synkkä. Asevelvollisia pahoinpidel-
lään, heiltä evätään terveydenhoito-
palvelut ja heitä käytetään usein "or-
jatyövoimana" tehtäviin, joilla ei ole 
mitään tekemistä sotilaallisen maan-
puolustuksen kanssa. Ohessa on erään 
asevelvollisen tarina sotilaiden äitien 
julkaisemana.

Kaj Raninen

Tarpeeton sotilas
Venäläinen asevelvollisuus on ko-

kenut viime vuosina merkittäviä muu-
toksia. Asevelvollisten palvelusaikaa 
on lyhennetty pariinkin otteeseen, 
ja vuoden 2008 alusta se on ollut 12 
kuukautta. Asevelvollisuus on nyky-
ään mahdollista suorittaa myös siviili-
palveluksessa, vaikkakin tästä vaihto-
ehdosta tiedottaminen on vähäistä ja 
sivariin hakevien määrä hyvin alhai-
nen. Armeijan rakennetta on pyritty 
uudistamaan ja lisäämään ammatti- ja 
sopimussotilaiden määrää. Ja Venä-
jälläkin puhutaan yhä enemmän siitä, 
että asevelvollisuudesta luopuminen 
on edessä suhteellisen läheisessä tule-
vaisuudessa: ehkä ensi vuosikymme-
nellä, ehkä jo aikaisemminkin.

Jotkut asiat ovat silti entisellään. 
Vaikka Venäjän hallitus onkin pyrki-
nyt lisäämään asepalveluksen suosi-
oita sekä pakotteilla että houkuttimil-
la, palveluksen välttely on edelleen 
erittäin yleistä. Myös suosituimmat 
keinot ovat samat kuin ennenkin: 
opiskelu, kutsunnoista poisjääminen, 
vapautuksen hankkiminen terveydel-
lisin perustein ja sotilasviranomaisten 
lahjonta.
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Karkuruus 
Afganistanin 
armeijan 
ongelmana

Venäjän hallitus on antanut duu-
malle lakiehdotuksen, jonka mukaan 
kutsuntojen välttelijöiltä evättäisiin 
pääsy julkisiin tehtäviin. Esityksen 
tarkoitus on toteuttaa ”tiettyjä lainsää-
dännöllisiä toimenpiteitä, joiden tarkoi-
tus on lisätä asevelvollisuutena  tapah-
tuvan sotilaspalveluksen arvostusta ja 
houkuttelevuutta”.

Afganistanin armeijan värväys- ja 
karkuruusongelma uhkaa läntisten 
joukkojen vetäytymisaikataulun 
noudattamista, sotilasviranomaiset 
kertoivat lokakuussa. New York 
Times -lehden mukaan Afganistanin 
hallituksen armeija menettää joka 
vuosi noin kolmanneksen vahvuudes-
taan sotilaskarkuruuden ja matalien 
värväytymislukujen johdosta.

Karkureita on Afganistanin armei-
jassa 7-10%, sanoi Afganistanin puo-
lustusministeriön tiedottaja, prikaa-
tinkenraali Dawlat Waziri. Toiselle 
sopimuskaudelle värväytyvien sotilai-
den palkkausta on parannettu, mutta 
vain 75% värväytyy toiselle kolmen 
vuoden kaudelle. Noin kolmasosa 
Afganistanin hallituksen armeijasta 
koostuu uusista värväytyneistä. Vär-
väämistä hankaloittavat myös ylimää-
räiset lisätarkastukset, jotka aloitettiin 
afgaaniarmeijan jäsenten hiljattain 
länsimaisia sotilaita vastaan tekemien 
hyökkäysten jälkeen.

Karkurit ilmoittavat monia syitä 
lähdölleen: upseerien korruptio, huo-
no ruoka ja varusteet ja Talebanien 
harjoittama sotilaiden perheenjäsen-
ten pelottelu. Tärkein karkureiden il-
moittama syy on kuitenkin se, etteivät 
he usko armeijan kykenevän taiste-
lemaan kapinallisia vastaan Yhdys-
valtain armeijan vetäydyttyä vuonna 
2014.

VENÄJÄ: 

Hallitus uhkaa kieltää 
julkiset virat kutsuntojen 
välttelijöiltä

Hallituksen www-sivustolla jul-
kaistun tiedotteen mukaan asevoi-
missa asevelvollisina palvelleet kan-
salaiset saavat etuoikeuksia julkisia 
tehtäviä täytettäessä. Laki eväisi kut-
suntojen välttelijöiltä pääsyn julkisiin 
tehtäviin, mutta se ei koske niitä ”jot-
ka ovat jättäneet palvelematta asevoi-
missa laillisten syiden johdosta”.

"Minut värvättiin 3.12.2010. Pal-
velin sotilasyksikössä №21992 Tambo-
vin kaupungissa. Värväämisen jälkeen 
sairastuin ja minut lähetettiin pitkäk-
si aikaa lääkintäyksikköön. Flunssani 
muuttui angiinaksi. Tämän jälkeen he 
alkoivat pahoinpidellä minua, halventaa 
minua ja kiristää minulta rahaa.

Käytyään luonani vanhempani sai-
vat tietää, että sotilaiden elinolot yksi-
kössä eivät ole asianmukaiset: ei ollut 
kuumaa vettä, hygieniamääräyksiä ei 
noudatettu ja kaikki toilettitarvikkeeni 
oli otettu minulta pois. Isäni vaati, että 
komentaja lähettäisi minut sotilassai-
raalaan, koska angiinani oli pahentunut 
enkä näyttänyt kovin hyvältä.

Yhtäkään isälleni tehtyä lupausta 
ei täytetty: lääkintää ei jatkettu ja mi-
nut lähetettiin pois lääkintäyksiköstä; 
kaikkiin valituksiini sain vain ironisen 
reaktion vastuullisilta. Pian tämän jäl-
keen karkasin yksiköstä, koska en enää 
kestänyt huonoa kohtelua ja sairautta. 
Vietettyäni kaksi päivää kadulla minut 
toimitettiin takaisin yksikköön.

Yksikön johdon edustajat kehottivat 
vanhempiani olemaan tekemättä valitus-
ta syyttäjän toimistoon ja lupasivat lä-
hettää minut yksikköön, joka sijaitsee lä-
hempänä kotiani. Vanhempani kuulivat 
samassa yksikössä palvelleilta sotilailta, 
että minua oli pahoinpidelty ja kohdeltu 
huonosti, ja yksikön komentaja oli ollut 
siitä tietoinen. Sotilaiden mukaan yksi-
kössä tapahtuu säännöllisesti väärinkäy-
töksiä, mutta kukaan ei halua todistaa 
koska kaikki pelkäävät. 

Minut lähetettiin sotilassairaalaan. 
jonka jälkeen - kaikesta tapahtuneesta 
huolimatta - jouduin takaisin samaan 
sotilasyksikköön; palveluskelpoisuuttani 
ei tarkastettu. Peläten henkeni puolesta 
(minua oli uhkailtu sotilasyksikössä) 
karkasin toisen kerran. Myöhemmin, 
ollessani sairaalassa Bryanskissa, van-
hempani saivat sotilasyksikön johdon 
edustajilta uhkauksia, joiden olennainen 
sisältö kuului: joko minut murhataan ja 
murha laitetaan näyttämään itsemur-
halta tai minut lähetetään psykiatriseen 
sairaalaan vasten tahtoani. Tätä jatkui 
useita päiviä. Ennen tätä vanhempani 
olivat saaneet yksiköstä puhelinsoittoja, 
joissa vaadittiin rahaa takeeksi siitä, et-
tei minulle tapahdu mitään.

Minut suljettiin pian mielisairaalaan, 
jossa saamani lääkkeet pahensivat tilaa-
ni (minulla alkoi olla ongelmia muistini 
kanssa). Vanhempieni syyttäjänviras-
tolle tekemät vetoomukset jätettiin huo-
miotta. Kaiken tämän jälkeen vanhem-
pani ottivat yhteyttä kansalaisjärjestöön, 
joka auttoi minua pääsemään palvelus-
kelpoisuuden tarkastukseen. Tähän liit-

tyvät paperit kuitenkin päätyivät yksikön 
johdon käsiin. Johdon edustajat alkoivat 
uhkailla minua väkivallalla ja vaativat 
minua palaamaan sotilasyksikkööni. He 
kieltäytyivät palauttamasta palveluskel-
poisuuden tarkastusta koskevia paperei-
ta isälleni, minkä jälkeen äitini otti yh-
teyttä sotilaiden äiteihin.

Sotilaiden äidit laativat kaksi kirjel-
mää, joissa vaadittiin tutkimusta soti-
laan oikeuksien loukkaamisen ja syyt-
täjänviraston toiminnan johdosta. He 
kirjoittivat myös artikkelin kokemuksis-
tani. Lopulta palveluskelpoisuuden tar-
kastamista koskevat paperit palautettiin 
ja minut vapautettiin sotilaspalvelukses-
ta."

I.I. malashenko
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Purjelaiva Estelle yritti murtaa 
Gazan saarron. Kyydissä oli rau-
hanaktivisteja ympäri maailmaa. 
Israelin erikoisjoukot kuitenkin 
kaappasivat laivan ja sen miehis-
tön kansainvälisillä vesillä. Sivari 
&Totaali tapasi kaapatun laivan 
puosun Wellu Koiviston, joka ker-
toi Estellen vaiheista. 

Wellu Koivisto on ollut mukana 
Estellen toiminnassa 25 vuotta. Hän 
on nähnyt laivan siirtymisen Uusi 
Tuuli –yhdistykseltä Ship to Gaza –
projektiin, joka osti Estellen vuonna 
2008. ”Humanitaarinen avustuslasti 
tuntui sopivalta laivalle, jolla oli vuosi-
kausia purjehdittu satamasta toiseen ja 
kampanjoitu ihmisoikeuksien puolesta 
Reilun kaupan kiertueilla”, Koivisto 
kommentoi. 

Saman tien kaupan jälkeen alkoi 
laivan varustelu ja valmistelu purjeh-
timista varten. Estellen mukana Ship 
to Gaza -järjestöön siirtyivät Uudes-
ta Tuulesta myös Wellu Koivisto ja 

kapteeni Mika Jämiä laivan teknisinä 
asiantuntijoina. ”Estelle ei ole mikään 
tavallinen kauppalaiva vaan se on hip-
pien kierrätysmateriaalista tekemä pur-
jevene. Se ei toimi aivan samalla tavalla 
kuin muut laivat. Sen takia oli tärkeää, 
että mukana oli ihmisiä, jotka tuntevat 
laivan ja sen miten se käyttäytyy.”

KANSAINVÄLISTÄ mERIROSVOUTTA 

Gazaa kohti pyrkinyttä Estelleä 
oli vastassa Koiviston sanoin kaikki 
Mossadin agentit ja puolet Israelin so-
tilaista. ”Ja me olimme vain pieni rahti-
laiva purjehtimassa viiden solmun vauh-
tia eli tosi hiljaa. Oli vaikea ajatella, että 
Israel kokisi meidät vakavasti otettavana 
uhkana. Estellen olemus oli rauhoittava, 
kun oli kaikki purjeet ylhäällä.”

Riskit kuitenkin tiedostettiin. Oli 
tärkeää pitää huoli siitä, ettei käy sa-
malla tavalla niin kuin vuonna 2010. 
Silloin Israelin joukot tappoivat yh-
deksän turkkilaista rauhanaktivistia 
Gazaan pyrkineen avustuslaivan val-

Miehistö Estellen kannella 
vain muutaman tunnin pur-
jehdusmatkan päässä Ga-
zasta. (Kuva: Ship to Gaza 
Sweden)

Purjeet levitettynä 
Gazan saartoa murtamaan
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tauksessa. Ship to Gazan lähtökoh-
tana oli väkivallaton toiminta eikä 
laivalla ollut yhtään aseita mukana. 
Lisäksi Estellen kyydissä oli Israelin 
eliittijoukoissa palvelleita entisiä so-
tilaita. He olivat ensin kieltäytyneet 
palvelemasta siirtokunnista ja sen 
jälkeen ryhtyneet rauhanaktivisteiksi. 
He olivat mukana asiantuntijoina ker-
tomassa riskeistä ja eliittijoukkojen 
toimintatavoista. 

Israelin joukot valtasivat Estellen 
kansainvälisillä vesillä lokakuun 20. 
päivä. Wellu Koivisto käy läpi valta-
uksen kulkua. Ensimmäisessä hyök-
käyksessä Estelleen oli 75 rivisotilasta 
eliittijoukoista. ”Jokaisen heistä alita-
juntaan on iskostunut, että heitä voidaan 
milloin tahansa ampua ja heidän täytyy 
ampua ensin. Sen takia oli tärkeää, että 
oma toiminta oli hallinnassa, ettei ku-
kaan menetä kontrollia. Meillä oli ai-
noastaan megafoni ja oma ääni kolmea 
erilaista tuliasetta vastaan. Oli tärkeää 
olla tekemättä äkkinäisiä liikkeitä.”

Laivan valtaus oli väkivaltainen. 
Aseettomia rauhanaktivisteja pahoin-
pideltiin ja heitä vastaan käytettiin 
sähkölamauttimia. ”Meitä osoitettiin 
kranaattikivääreillä. Oli pelottavaa, kun 
oma kuolema oli vain muutaman millin 
sormen liikautuksen päässä.” 

Käytännössä Israel syyllistyi me-
rirosvouteen kansainvälisellä me-
rialueella. Koko Estellen miehistö 
kidnapattiin ja vietiin väkisin Israe-
liin vankilaan. Kaikki vapautettiin ja 
ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin 
maasta ja he saivat kymmenen vuo-
den maahantulokiellon. 

Estellen miehistölle tehtiin hyvin 
nöyryyttäviä useita ruumiintarkastuk-
sia laivalla, satamassa ja vankilassa. 
Laivalla olleiden neljän naisen ruu-
miintarkastukset olivat huomattavasti 
törkeämpiä kuin miesten. Poliisilai-
toksessa miehistö joutui hyvin painos-
taviin kuulusteluihin. 

Estellellä oli ihmisiä monelta eri 
alalta. Mukana oli toimittajia, kirjai-
lijoita, aktivisteja, merenkulkijoita, 
politiikkoja, joilla ei ollut kokemusta 
vastaavista tilanteista. ”Monille oli jär-
kyttävä kokemus joutua nippusiteisiin ja 
tulla tainnutetuksi sähkölamauttimella. 
Monet ovat kärsineet unettomista öistä,” 
Koivisto sanoo.

ULKOmAINEN RAHA mILITARISTISEN 
POLITIIKAN TAUSTALLA

Vaikka Estelle ei ikinä päässyt 
Gazaan asti, Wellu Koiviston mieles-
tä matka ei epäonnistunut. ”Emme 
päässeet Gazaan, mutta päätarkoituk-

sena olikin nostaa esille ahdinkoa Ga-
zan saartoalueella. Tarkoitus oli tuoda 
tämä tavallisten ihmisten tietoisuuteen 
ja lisäksi painostaa poliitikkoja ja insti-
tuutioita.” Israelin politiikka perustuu 
siihen, ettei sen tarvitse noudattaa 
kansainvälisiä sopimuksia tai välittää 
humanitaarisista arvoista ja ihmisoi-
keuksista. Tätä vastaan tarvitaan kan-
sainvälistä painostusta.

Koiviston mukaan kansainvälistä 
painostusta ei tähän asti käytännös-
sä ole ollut. ”Sanoilla ei ole merkitystä 
niin kauan kuin EU ei muuta talouspo-
litiikkaansa ja lopeta Israelin rahallista 
tukea”, Koivisto toteaa. Israel on maa-
ilman neljänneksi suurin sotilasmahti. 
Tämän ylläpitäminen maksaa järkyt-
tävät summat. Sota onkin bisnestä. 
Noin puolet Israelin ihmisistä saa 
elantonsa ainakin välillisesti turvalli-
suusjoukoista ja armeijasta. Militaris-
tinen politiikka jatkuu ulkomaisen ra-
hoituksen turvin. ”Yhdysvallat sanoo, 
että sotatoimet pitäisi lopettaa, mutta 
samanaikaisesti antaa rahaa niihin.”

Kun Israel ilmoitti valtaavansa 
laivan, Suomen ulkoministeri tai ul-
koministeriö eivät vedonneet kansain-
välisiin sopimuksiin, vaikka valtaus 
tapahtui kansainvälisillä vesillä ja ky-
seessä oli laiva, jossa oli humanitaa-
rinen lasti ja siviilejä kyydissä. ”Israel 
siis sai harjoittaa merirosvoutta ja kaa-
pata laivan kansainvälisillä vesillä kan-
sainvälisen yhteisön siihen puuttumatta. 
Koska Estelle purjehti Suomen lipun alla, 
Israel ryhtyi oikeastaan sotatoimiin Suo-
mea vastaan hyökätessään alukselle.”

Lähinnä ulkoministeriö toivoi Is-
raelilta, ettei laivan valtauksessa käy-
tettäisi paljon väkivaltaa. ”Että älkää 
tappako ketään”, Koivisto tiivistää 
Suomen ulkoministeriön vaatimukset. 
Koiviston mielestä ulkoministeriön 
toiminta oli ”selkärangatonta veltout-
ta”. ”Tuntuukin, että Suomelle Israelin 
kanssa tehtävä sotilaallinen kauppa on 
tärkeämpää kuin kansainväliset lait ja 
ihmisoikeudet. Hyväksyessään Israelin 
politiikan Suomi syyllistyy ihmisoikeus-
rikkomuksiin.” 

Suomen pitäisi lopettaa kaup-
pasuhteet, mutta sen sijaan Israelin 
kanssa käydystä asekaupasta tehdään 
vaan aiempaa salatumpaa.  Suomen 
johto on myös henkilökohtaisesti si-
doksissa Israelin sotabisnekseen. Esi-
merkiksi Kimmo Sasilla on hirvittävä 
määrä israelilaisten ohjustehtaiden 
osakkeita, Wellu Koivisto kertoo.

Estelle on haastattelua tehdessä 
edelleen Israelin takavarikoimana. 
Suomen pitäisi vaatia laivan palaut-
tamista, mutta ulkoministeriö pelkää 

mIKÄ GAZAN SAARTO?

•	Israel on rajoittanut tarvikkei-
den viemistä Gazaan vuodesta 
2007 lähtien.

•	Useiden elintarvikkeiden sekä 
rakennustarvikkeiden vienti on 
kielletty tai niiden määriä on ra-
joitettu. Kieltolistalla on leluja, 
lääkkeitä ja päivittäistavaroita. 

•	Käytännössä vientikiellot estä-
vät jälleenrakennusta ja tuotan-
nollista toimintaa alueella.

•	Siviilien elämää entisestään 
vaikeuttavat vaikeasti saatavat 
ja ylihintaiset perustarvikkeet 
sekä tuotannon estymisestä joh-
tuva työpaikkojen puute. 

•	Muiden muassa YK:n toimistot 
pääsihteerinsä Ban Ki-moonin 
johdolla ovat ilmoittaneet vas-
tustavansa saartoa.

•	Myös Suomi ja EU ovat tuomin-
neet Gazan saarron, mutta eivät 
kuitenkaan toimi sen lopettami-
seksi.

•	Muun muassa YK:n humanitaa-
risen avun päällikkö Valerie Amos 
sekä Amnesty International ovat 
todenneet Gazan saarron olevan 
kansainvälisen oikeuden kieltä-
mä kollektiivinen rangaistus.

•	Gazassa on yli 1,5 miljoonaa 
asukasta. 

ulkopoliittista kahnausta. Haastatte-
lua kirjoittaessa ministeriön virka-
mies on Turun Sanomissa ilmoittanut 
ulkoministeriön aikovan ottaa yhteyt-
tä Israeliin laivan takaisin saamiseksi 
ilmeisesti Estellen rauhanaktivistien 
yhteydenottojen jälkeen. Wellu Koi-
viston mukaan kysymys Estellestä 
koskee koko Suomen valtiota. ”Laiva 
on suomalaisen varustamon omistukses-
sa, mikä tarkoittaa, että se on tavallaan 
Suomen maaperää” 

Tulevaisuudessa Wellu Koivisto 
aikoo edelleen kampanjoida Gazan 
saarron murtamiseksi ja Israelin so-
tatoimien lopettamiseksi. ”Toivotaan, 
että saadaan laiva takaisin. Heti, jos 
laiva lähtee uudelleen, meinaan mennä 
kyytiin.”

Vuokko Viljanen
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SIVIILIPALVELUS on ollut 
Suomessa lain takaama vaih-
toehto varusmiespalveluksel-
le jo vuodesta 1931. Viime 
aikoina siihen on hakeutunut 
vuosittain noin 2500 nuorta. 

Asevelvollinen voi hakeu-
tua sivariin kutsunnoissa tai 
koska vain niiden jälkeen, 
myös varusmiespalveluksen 
aikana. Hakeminen tapahtuu 
täyttämällä erityinen hake-
muslomake ja toimittamalla 
se kutsunnoissa kutsuntalau-
takunnalle, varusmiespalve-
luksen aikana joukko-osaston 
komentajalle ja muulloin joko 
armeijan aluetoimistoon tai 
Lapinjärven siviilipalveluskes-
kukseen. Paperilla hakemus-
lomaketta saa yllämainituista 
paikoista ja Aseistakieltäyty-
jäliitosta. Hakemukset hyväk-
sytään ilman tutkintaa, joten 
käytännössä kyseessä on il-
moitus. Viranomaisten tulee 
käsitellä ne välittömästi, myös 
silloin kun hakemus on jätetty 
kesken varusmiespalveluksen.

Siviilipalvelukseen ha-
keutunut on määrättävä 
aloittamaan palvelus ”hake-
muksen hyväksymisvuoden 
tai kahta sitä seuraavan ka-
lenterivuoden aikana”, ellei 
häntä vapauteta palveluk-
sesta väliaikaisesti tai koko-
naan tai hänelle ei myönnetä 
lykkäystä. Palveluksen al-
kamisajankohtaa määrätes-
sään viranomaiset pyrkivät 
mahdollisuuksiensa mukaan 
noudattamaan hakemuslo-
makkeessa ilmoitettua toivo-
musta. Kullekin koulutusjak-
soille kutsuttavat määrätään 
useita kuukausia etukäteen. 
Peruutuspaikan voi saada ly-
hyemmälläkin varoitusajalla.

PALVELUSPAIKKA 

Palveluspaikan osoittami-
nen on periaatteessa viran-
omaisten tehtävä, mutta käy-
tännössä lähes kaikki sivarit 
järjestävät paikkansa itse. 
Palveluspaikan hankkiminen 
muistuttaa mitä tahansa työn-
hakua. Palveluspaikkana voi 
toimia mikä tahansa julkisoi-
keudellinen taho. Myös yleis-
hyödylliset yksityisoikeudel-
liset yhteisöt ja uskonnolliset 
yhdyskunnat kelpaavat tietyin 

edellytyksin, sen sijaan liikeyritykset 
eivät. Käytännössä tavallisimpia pal-
veluspaikkoja ovat sosiaali- ja ter-
veydenhuoltoalan laitokset, virastot, 
koulut, yliopistot, kirjastot, kulttuuri-
laitokset ja järjestöt.

Palveluspaikan etsiminen kan-
nattaa aloittaa jo ennen palveluk-
sen alkua. Palveluksen aloittamisen 
ajankohtaa ei kuitenkaan voi sopia 
palveluspaikan kanssa ennen kuin on 
varmistanut siviilipalveluskeskukses-
ta, että pääsee koulutusjaksolle ja saa 
palvelukseenastumismääräyksen ky-
seiseen paikkaan ennen sitä.

Mikäli palveluspaikkaa ei ole löy-
tynyt sivarin alussa olevan koulutus-
jakson jälkeen, joutuu jäämään La-
pinjärven ”legioonaan” odottamaan 
paikan löytymistä. Palveluspaikan 
olemassaolo ei silti missään tapauk-
sessa ole ehto siviilipalveluksen suo-
rittamiselle.

SIVARIN OIKEUdET

Palveluspaikka on lain mukaan 
velvollinen huolehtimaan sivarin ma-
joituksesta, ruokailusta, terveyden-
huollosta sekä päivärahasta ja työ-
matkoista. Päiväraha on sama kuin 
varusmiespalvelusta suorittavilla. 
Ruokailu taas voidaan järjestää tar-
joamalla ruokaa tai maksamalla ruo-
karahaa Siviilipalvelusmiehen viikoit-
tainen työaika ei saa ylittää 40 tuntia 
eikä alittaa 36 tuntia.

Jokainen palveluspaikka on lain 
mukaan velvollinen osoittamaan si-
varilleen majoituksen ja maksamaan 
palvelusaikaiset asumis-
kustannukset, joista valtio 
maksaa laissa määrätyn 
osuuden takaisin. Majoitus 
voi olla – ja usein onkin – 
samassa asunnossa, jossa 
sivari on asunut jo ennen 
palveluksensa alkua.

Palveluspaikan osoit-
tamasta majoituksesta 
kieltäytyminen on ongel-
mallinen ratkaisu vaikka 
haluaisikin asua jossain 
muualla, sillä kieltäytymi-
nen vaikuttaa heikentävästi 
sivarin oikeuksiin. Esimer-
kiksi vapaapäiviltä ei tällöin 
makseta ruokarahaa eikä 
työmatkoja korvata. Palve-
luspaikan osoittamassa ma-
joituksessa on tosiasiassa 
pakko oleskella vain silloin, 
kun ”sillä on oleellista mer-
kitystä palvelustehtävien 
suorittamisen kannalta”.

ONGELmIA?

Jos palveluspaikkasi ei huolehdi 
velvoitteistaan lain määräämällä ta-
valla tai joudut muuten ongelmiin 
paikan kanssa, ota yhteyttä siviili-
palveluksen täytäntöönpanosta vas-
taaviin viranomaisiin. Jos tästä ei ole 
apua, ota yhteyttä Aseistakieltäyty-
jäliittoon. AKL:sta saat oikeusapua 
myös, jos sinua syytetään siviilipal-
velusrikoksesta tai sinulle määrätään 
kurinpitorangaistus.

Kaikki siviilipalvelukseen hyväk-
sytyt palveluksen suorittamisesta 
riippumatta on vapautettu armeija-
palveluksesta sekä rauhan että kriisin 
aikana. 

SIVARIN KESTO

•	Siviilipalvelus kestää 362 vuo-
rokautta ja helmikuusta 2013 al-
kaen 347 vuorokautta.
•	Palvelusajan lyhennys koskee 
myös kaikkia niitä, joiden palve-
lus on kesken tai keskeytyneenä 
tuolloin.
•	Ennen siviilipalveluksen alkua 
mahdollisesti suoritettu varus-
miespalvelus vähennetään pal-
velusajasta tiettyjä kertoimia 
käyttäen. 
•	Siviilipalveluksen alussa on nel-
jä viikkoa kestävä koulutusjakso. 
Se suoritetaan Lapinjärven siviili-
palveluskeskuksessa. 
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TOTAALIKIELTÄYTYmINEN tarkoit-
taa kieltäytymistä kaikesta asevel-
vollisuusjärjestelmään sisältyvästä 
palvelusta, myös sivarista. Osa totaa-
likieltäytyjistä protestoi teollaan koko 
asevelvollisuusjärjestelmää vastaan. 
Osa taas protestoi ensisijaisesti sivii-
lipalvelusjärjestelmän epäkohtia vas-
taan. Tällä hetkellä totaalikieltäytyjiä 
on vuosittain muutamia kymmeniä. 
Amnesty International on ilmoittanut 
pitävänsä vuoden 2008 alussa voi-
maan astunutta siviilipalvelusaikaa 
edelleen syrjivänä ja pitää siviilipal-
veluksesta kieltäytyviä totaalikieltäy-
tyjiä mielipidevankeina. Totaalikiel-
täytymisestä langetetusta tuomiosta 
ei tule merkintää rikosrekisteriin. 

KUINKA KIELTÄYTYÄ?

Totaalikieltäytyminen käynnis-
tyy, kun totaali joko tekee kirjallisen 
kieltäytymisilmoituksen ennen pal-
veluksen alkua tai sen aikana, jättää 
saapumatta hänelle määrättyyn pal-
veluspaikkaan armeijassa tai sivarissa 
tai poistuu sieltä luvatta.

Sivarista kieltäytyvä voi kieltäytyä 
joko lähettämällä kieltäytymisilmoi-
tuksen kirjeitse tai käymällä jättämäs-
sä sen henkilökohtaisesti Lapinjärven 
koulutuskeskukselle. Viranomaiset 
tekevät kieltäytymisilmoituksen pe-
rusteella rikosilmoituksen ja oikeus-
prosessi käynnistyy.

Jos henkilö jää pois tekemättä il-
moitusta, sivarikeskus pyytää poliisil-
ta virka-apua ja jonkun ajan kuluttua 
tullaan hakemaan kotoa. Kieltäyty-
misen voi tehdä tällöinkin kirjallises-
ti. Siviilipalveluksesta ilmoittamatta 
poisjääneestä voidaan tehdä myös 
suoraan rikosilmoitus.

Armeijasta kieltäydyttäessä kiel-
täytymisilmoitusta ei voi toimittaa 
kirjeitse. Varmin tapa on käydä jättä-
mässä se henkilökohtaisesti määrätys-
sä varuskunnassa palvelukseenastu-
mispäivänä. Mikäli jättää menemättä, 
saa etsintäkuulutuksen ja todennäköi-
sesti syytteen kieltäytymisen lisäksi 
myös poissaolorikoksesta, josta on 
seurauksena sakkoja tai ehdollinen 
vankeusrangaistus. Tämä tapahtuu 
siinäkin tapauksessa, että on toimit-
tanut kieltäytymisilmoituksen varus-
kuntaan etukäteen. Poissaolorikok-
sista langetetuista vankeustuomioista 
tulee merkintä rikosrekisteriin.

OIKEUSPROSESSI

Kieltäytymistä seuraa kuulustelu 
ja oikeudenkäynti, jota saa odottaa ta-

vallisesti usean kuukauden ajan kiel-
täytymisen jälkeen. Jokainen totaali-
kieltäytyjä saa halutessaan avustajan 
oikeudenkäyntiin Aseistakieltäytyjä-
liiton kautta.

Oikeudenkäynnistä tuomion täy-
täntöönpanoon kestää keskimäärin 
kolmisen kuukautta. Alioikeuden 
päätöksen jälkeenkin vankilaan jou-
tumista voi viivyttää valittamalla 
hovioikeuteen. Tuomio ei muutu, jos 
alioikeuden päätöksessä ei ole sel-
vää virhettä. Tuomiota ei myöskään 
panna täytäntöön niin kauan, kun 
valituksen käsittely on kesken, mikä 
kestää ainakin puoli vuotta. Tuomion 
suorittamisen alkamista voi lykätä (tai 
se voi lykkääntyä) jopa vuosia, mutta 
nopeimmillaankin se vie lähes puoli 
vuotta kieltäytymisen tapahtumisesta.

Tuomioistuin voi tuomita totaali-
kieltäytyjän joko valvontarangaistuk-
seen tai vankeuteen. Tuomio määrä-
tään aina ehdottomana, eikä kesken 
sen suorittamisen ole mahdollisuutta 
päästä ehdonalaiseen vapauteen muu-
ten kuin anomalla takaisin siviilipal-
velukseen. Ennen palveluksen alkua 
kirjallisesti kieltäydyttäessä valvon-
tarangaistus on mahdollinen vasta 
1.2.2013 voimaanastuvan rangais-
tuksen lyhennyksen jälkeen. Kaikissa 
Aseistakieltäytyjäliiton tuntemissa 
tapauksissa, joissa tuomittu on halun-
nut mieluummin valvontarangaistuk-
seen ja hänen tuomionsa pituus on 
ollut alle sen maksimikeston, tuomio 
on langetettu valvontarangaistuksena. 

TUOmION SUORITTAmINEN

Käytännössä valvontarangaistus 
merkitsee sitä, että vankilan sijasta 
henkilö suorittaa rangaistuksen koto-
naan valvontapannalla varustettuna. 
Asunnosta saa poistua vain ennalta 
laaditun suunnitelman mukaisesti töi-
hin, opiskelemaan tai muuhun hyväk-
syttyyn toimintaan. Tuomitun on pak-
ko osallistua johonkin hyväksyttyyn 
toimintaan. Päihteiden käyttö valvon-
tarangaistuksen aikana on kielletty 
ja tätä valvotaan tuomitulle asetetun 
valvojan ennalta ilmoittamattomilla 
kotikäyneillä. Valvontarangaistuksen 
sääntöjen rikkominen voi johtaa tuo-
mion muuttamiseen vankeusrangais-
tukseksi.

Totaalikieltäytyjien vankeustuo-
miot pannaan useimmiten täytän-
töön avovankiloissa. Avolaitokseen 
pääsemiseksi tulee huolehtia avolai-
tosmääräyksen hankkimisesta. Tämä 
hoidetaan ulosottoviranomaisten 
kanssa siinä vaiheessa, kun tuomion 

täytäntöönpano tulee ajan-
kohtaiseksi. Useimmilla totaa-
likieltäytyjillä ei ole ollut on-
gelmia päästä avolaitokseen. 
Vain hyvin harvalla totaalilla 
on tuomionsa aikana ollut 
merkittäviä ongelmia mui-
den vankien tai vartijoiden 
kanssa. Vankilaan joutumista 
ei siis kovin pahasti tarvitse 
pelätä.

Avolaitoksissa ei ole muu-
reja, kaltereita tai lukittavia 
sellejä. Niistä on myös mah-
dollisuus käydä töissä tai opis-
kelemassa siviilissä – vanki-
lassa vietetään kuitenkin muu 
aika. Mikäli ei käy ulkopuolel-
la töissä, on velvollinen osal-
listumaan laitoksen järjestä-
miin töihin. 

Jos ei ole hankkinut avo-
laitosmääräystä, jos tekee avo-
laitoksessa jonkun pahemman 
järjestyssääntörikkomuksen 
tai jos ei vain halua avolaitok-
seen, joutuu suljettuun vanki-
laan. Ne vastaavat enemmän 
ihmisten mielikuvia vankilois-
ta: niissä vietetään kaikki aika 
muurien takana ja muusta 
kuin työajasta suuri osa ollaan 
omassa sellissä.

TOTAALIN KESTO

•	Sekä suoraan armei-
jasta että sivarin kautta 
kieltäytyvien vapausran-
gaistus on sama: puolet 
jäljellä olevasta henki-
lökohtaisesta palvelus-
ajasta. Armeijasta kiel-
täytyvien palvelusaika 
muutetaan ensin lasken-
nalliseksi sivariajaksi. 
•	Kun siviilipalvelus kes-
tää 362 vuorokautta, on 
tuomio siis pisimmillään 
181 vrk 
•	1.2.2013 alkaen sivari 
kestää 347 vrk ja totaa-
likieltäytymisen maksi-
mirangaistus on 173 vrk
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Armeijan käynyt voi kiel-
täytyä reservistä hakeutumal-
la täydennyspalvelukseen. 
Hakeminen tapahtuu täyttä-
mällä täydennyspalvelushake-
mus (sama kaavake, jolla hae-
taan myös siviilipalvelukseen) 
ja toimittamalla se armeijan 
aluetoimistoon tai Lapinjär-
ven siviilipalveluskeskukseen. 
Paperilla hakemuslomakkeita 
on saatavilla näiden lisäksi 
Aseistakieltäytyjäliitosta. Ha-
kemuksen voi jättää koska 
vain varusmiespalveluksen 
jälkeen, myös kertausharjoi-
tusmääräyksen saamisen jäl-
keen ja vielä itse harjoitusten 
aikanakin. Se hyväksytään 
automaattisesti, joten käytän-
nössä kyseessä on ilmoitus.

Täydennyspalvelus on sa-
mankaltainen vastine kertaus-
harjoituksille kuin siviilipalve-
lus on varusmiespalvelukselle. 
Nykyisen lainsäädännön mu-
kaan kaikki täydennyspalve-
lukseen hakeneet määrätään 
myös se suorittamaan. Täy-
dennyspalveluksen järjestää 
siviilipalveluskeskus ja se 
sisältää lain mukaan ”joko 
koulutusta tai käytännön 
harjoittelua”. Täydennyspal-
velusvelvollisuus kestää lain 
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reservinkieltäytymisestä

mukaan rauhan aikana enintään 40 
päivää. Käytännössä sinne on kui-
tenkin määrätty vain kerran viideksi 
päiväksi.

Siviilipalveluslain mukaan täy-
dennyspalveluksen suorittaneet reser-
vinkieltäytyjät on vapautettu armei-
japalveluksesta myös kriisin aikana. 
Täydennyspalveluksen suorittaneet 
määrätään kriisin aikana siviilitehtä-
viin siviiliviranomaisten johdolla. Va-
pautus aseellisista tehtävistä koskee 
myös ennen uuden lain voimaanastu-
mista täydennyspalveluksen suoritta-
neita.

Täydennyspalve-
luksen suorittaminen 
on kuitenkin reservin-
kieltäytyjien kohdalla 
kriteeri automaattisel-
le vapautukselle ar-
meijasta myös sodan 
aikana. Sitä suoritta-
mattomat (siis myös 
ne, jotka ovat hake-
neet täydennyspalve-
lukseen rauhan aikana 
mutteivät ole käyneet 
sitä) voidaan kriisin 
aikana määrätä vakau-
muksentutkintalauta-
kunnan kuultavaksi, ja 
hylkäävän päätöksen 
sattuessa palvelemaan 
armeijassa.

Täydennyspalvelusajalta makse-
taan päivärahaa ja veronalaista täy-
dennyspalveluspalkkaa samalla ta-
voin kuin kertausharjoituksissakin. 
Täydennyspalveluksesta kieltäytymi-
sestä seuraa oikeudenkäynti ja sak-
korangaistus. Sakkojen maksaminen 
ei vapauta velvollisuudesta osallistua 
täydennyspalvelukseen – toisin sa-
noen ne maksettuasi sinut kutsutaan 
uudelleen.
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Tämän lehden uutisissa kerro-
taan Itä-Uudenmaan käräjäoikeu-
den lokakuussa totaalikieltäytyjäl-
le langettamasta 126 vuorokauden 
ehdottomasta vankeusrangaistuk-
sesta. Tapasin Tampereella totaalin 
uutisen takana, 28-vuotiaan Topi 
Loukon.

”Menin kutsuntoihin ensimmäistä 
kertaa, kun olin 18-vuotias. Silloinkin 
harkitsin totaalia, mutta hain sivariin. 
Olenkin suorittanut sivaria 110 päivää 
ja käynyt monta kertaa Lapinjärvellä. 
Yritin etsiä sivaripaikkoja Helsingistä, 
mutten löytänyt. Sain pitkän lykkäyksen 
ja minulla olisi ollut lääkärin tarkastus 
silloin, kun kieltäydyin palveluksesta vii-
me vuoden syyskuussa.” 

Topin oikeusprosessi on kestänyt 
yli vuoden, eikä hän haastatteluhet-
kellä tiennyt milloin pääsisi tuomiota 
suorittamaan. Porvoon syyttäjä valitti 
valvontarangaistuksen käyttöönotosta 
hovioikeuteen. Sinä aikana syyttäjä 
kieltäytyi käsittelemästä myöskään 
Topin tapausta, vaikka Topi ei edes 
hakenut valvontarangaistusta. ”Se 
on ollut silkkaa kiusantekoa. Haluaisin 
vaan päästä istumaan rangaistuksen 
pois alta, ettei roikkuisi ikään kuin löy-
sässä hirressä. Arki häiriintyy, kun ei tie-
dä, milloin pääsee istumaan tuomiota. ”

Läheisten tuki on ollut Topin va-
linnalle merkittävää. Oikeusproses-
sissa on myös ollut tärkeää, että on 
asianajaja ja oikeudellista neuvontaa. 
”Minulle yritettiin vaatia vanhan sivari-
ajan mukaista 142 päivän rangaistusta, 
vaikka tällaisia tapauksia koskee lievem-
män lain periaate. Asianajajani huomasi 
tämän. Onkin tärkeää ottaa ihmisiin yh-
teyttä. Esimerkiksi Aseistakieltäytyjälii-
ton Juha Keltti on ollut minulle suureksi 
avuksi. Kannattaa aina pyytää myös asi-
anajaja mukaan.”

Topi valitsi suorittaa rangaistuk-
sen perinteisellä vankeusrangaistuk-
sella. Jalkapantavalvontarangaistus 
tuntuu Topista mitättömältä paran-
nukselta, jolla peitellään nykyisen 
asevelvollisuusjärjestelmän epäkoh-
tia. Topin mielestä on ongelmallista, 
että nykyisessä järjestelmässä ihmiset 
pakotetaan tarttumaan aseisiin, jos on 
mies ja tietyn ikäinen. Toisaalta tämä 
ei koske kaikkia miehiä, vaan Jeho-
van todistajilla on erityisvapaus ase-
velvollisuudesta. Kaikkien eettisten 
ja uskonnollisten vakaumusten pitäisi 
olla yhdenvertaisia. 

”En näe oikeana vaihtoehtona sitä, 
että menee armeijaan oppimaan tap-
pamaan toisia ihmisiä jonkun valtion 
nimissä. Se on väkivallan käyttöä ää-
rimmillään ja pakotettuna. Eihän nor-

maali ihminen ole kuitenkaan valmis 
tappamaan toista ihmistä kadulla.” Topi 
Louko on ollut töissä sotaveteraanien 
kuntoutuslaitoksessa. ”Moni heistä oli 
sitä mieltä, ettei lähtisi enää rintamalle. 
Sodan todellisuus on erilainen kuin se, 
miten sitä on meille romantisoitu. He 
tietävät, ettei sodassa ole mitään ihail-
tavaa. Kukaan ei sitä ikinä halua nähdä 
uudelleen. On enemmän sotaveteraanien 
kunnioitusta kieltäytyä aseista ja pyrkiä 
siihen, ettei nähtäisi enää sotia.” 

Nykyisellään siviilipalvelus on 
kestoltaan rangaistuksenomainen ja 
siviilipalvelusmiehiä käytetään halpa-
na työvoimana. Siviilipalvelusmiehet 
tekevät töitä mitättömällä palkalla. 
”Se on pakkotyötä.” Topilla on kolme 
lykkäystä takana. Lykkäyksiä saa koh-
tuullisen helposti, varsinkin kun si-
viilipalveluspaikkoja ei ole tarpeeksi. 
”En näe siviilipalvelusta huonona asiana 
itsessään. Koen ongelmana kuitenkin 
sen, että siviilipalvelus on asevelvolli-
suusjärjestelmän olennainen osa. Että 
ihmisiä voidaan siihen pakottaa.”

Topi ei usko totaalikieltäytymisel-
lä olevan vaikutusta tulevaisuuteensa. 
Se ei voi olla työhönoton este eikä 
siitä jää rikosrekisteriä. Tärkeintä on-
kin Topin mielestä toimia omatunnon 
mukaan. Verrattuna siviilipalveluk-
seen totaalikieltäytyminen kansalais-
tottelemattomuuden muotona luo 
enemmän painetta asevelvollisuusjär-
jestelmään. 

Topi huomauttaa, että esimerkiksi 
Jehovan todistajien vapautus asevel-
vollisuudesta on seurausta heidän te-
kemästään järjestelmällisestä työstä. 
He vain kieltäytyivät joukolla aseista. 
Totaalikieltäytymisen voima kasvai-
sikin Topin mukaan, jos se muuttuisi 
yksilön valinnasta kollektiiviseksi toi-
minnaksi. ”Mieti, kuinka paljon vaikut-
taisikaan, jos vaikka yksi kokonainen si-
viilipalveluserä Lapinjärvessä kieltäytyisi 
kerralla aseista. Sehän olisi katastrofi 
Suomen asevelvollisuusjärjestelmälle ja 
herättäisi valtavasti kansainvälistä huo-
miota.”

Vuokko Viljanen

KANSAINVÄLISTÄ TUKEA!

Topi Loukon puolesta voi lähettää 
pääministeri Kataiselle suunna-
tun englanninkielisen vastalau-
seviestin War Resisters´ Interna-
tionalin sivustolta osoitteesta: 

http://www.wri-irg.org/
node/20486?nocache=1

uutisen takana 
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KOIRA HAUdATTUNA:
Varusmiesliitto sivarien asialla?

SIVARIA KEHITTÄmÄSSÄ 
- mUTTA mINNE?

Varusmiesliiton puheenjohtaja 
Mikko Kiviluoma kertoo Helsingin Sa-
nomien haastattelussa (25.10.), että 
järjestö haluaa "puhua palveluksen si-
sällöstä ja nuorten asemasta". Siviilipal-
veluksen sisältö ja sen kehittäminen 
onkin ollut viime vuosina runsaasti 
harrastettu puheenaihe. Ongelmaksi 
on kuitenkin muodostunut, että konk-
reettisia kehitysideoita ei ole saatu 
aikaiseksi - tähän törmäsi mm. sivii-
lipalveluksen kehittämistä pari vuotta 
sitten selvittänyt työryhmä muistios-
saan "Siviilipalvelus 2020" - ja silloin 

Varusmiesliitto ilmoitti lokakuus-
sa julkisuudessa haluavansa alkaa 
ajaa myös siviilipalvelusmiesten asi-
aa. Järjestö on ilmaissut kiinnostusta 
sivareita kohtaan aikaisemminkin, 
esim. järjestön nettisivuilla julkaistu 
tavoiteohjelma vuodelle 2012 sisäl-
tää osan "Tulevaisuuden siviilipalvelus". 
Mitä tämän ehkä vähän kummallisel-
ta vaikuttavan mielenkiinnon taustal-
ta löytyy? Lähemmän tarkastelun pe-
rusteella parilla sivareille suunnatulla 
tärpillä kuorrutettu pyrkimys palata 
jo hylättyihin teemoihin siviilipalve-
luksen kriisiulottuvuudesta sekä halu 
pönkittää asevelvollisuusjärjestelmää 
siviilipalveluksen avulla.

kun niitä on saatu, ne toteutuessaan 
olisivat todellisuudessa heikentäneet 
sivaria sekä sitä suorittavien että vii-
me kädessä myös valtion kannalta.

Kiviluoma viittaa Hesarissa "kan-
salais- ja nuorisojärjestöihin" siviilipal-
veluksen kehittämisestä puhuessaan. 
Ihan kiva idea sinänsä, mutta kansa-
lais- ja nuorisojärjestöt ovat voineet 
ottaa siviilipalvelusmiehiä vapaasti 
vuosituhannen vaihteesta ja rajoite-
tusti jo vuodesta 1992, Aseistakiel-
täyjäliiton tätä aikanaan pitkään ja 
äänekkäästi vaadittua.
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Varusmiesliiton tavoiteohjelmasta 
löytyy sitten yksityiskohtaisempaa - 
ja sisällöltään erilaista - tietoa Varus-
miesliiton aikomuksista. Tavoiteohjel-
massa halutaan Siviilipalvelus 2020 
-muistiota lainaten "kehittää siviili-
palveluksesta merkittävä julkisen edun 
mukainen voimavara". Siitä ei kuiten-
kaan "saa tehdä varusmiespalvelukseen 
verrattuna selkeästi helpompaa tai hou-
kuttelevampaa vaihtoehtoa" ja "siviilipal-
veluksen tulee olla vaihtoehto vain niille, 
jotka todellisen vakaumuksensa vuoksi 
eivät pysty suorittamaan edes aseeton-
ta varusmiespalvelusta." Ohjelmassa 
asetutaan myös tukemaan muutama 
vuosi sitten esillä olleita pyrkimyksiä 
kytkeä siviilipalvelus yhteiskunnan 
kriisivalmisteluihin. Varusmiesliitto 
ilmoittaa haluavansa siviilipalvelus-
koulutukseen "laadukkaita harjoituk-
sia, jotta kriisin sattuessa siviilipalvelus-
reservistä on muodostettavissa tehokas, 
toimiva ryhmä".

Ajatus sivareiden käyttämisestä 
kriiseissä on tietysti ongelmallinen, 
koska se voi helposti vaarantaa si-
viilipalveluksen vakaumuksellisille 
aseistakieltäytyjille sopivana palve-
lusmuotona: sotiin valmistautuminen 
lisää niiden todennäköisyyttä. Lisäksi 
asiaa on selvitetty lähimenneisyydes-
sä pariinkin otteeseen, sekä nykyistä 
siviilipalveluslakia säädettäessä että 
Siviilipalvelus 2020 -työryhmän toi-
mesta. Molemmilla kerroilla tulos oli 
sama: sivareiden käyttämiselle min-
käänlaisena kriisivalmiusjoukkona ei 
löytynyt tarvetta ja 2020-työryhmä 
ehdottikin luopumista tavoitteesta 
käyttää sivareita kriisiaikana johon-
kin tiettyyn tehtävään.

Varusmiesliitto siis ilmoittaa ha-
luavansa, että sivariin menevät vain 
vakaumukselliset aseistakieltäytyjät 
ja että sen sisältö on sellainen, ettei-
vät nämä voi sitä suorittaa. Lisäksi se 
ilmoittaa vielä haluavansa edustaa 
siviilipalvelusmiehiä. Kieltämättä ky-
seessä on ihan omanlaisensa lähesty-
mistapa.

Siviilipalveluksessa todellakin on 
kehittämistarpeita, mutta järjestel-
män lähtökohta - siviilipalveluksen 
sisällöllinen laaja-alaisuus sekä se, 
ettei järjestelmällä ole mitään "suurta 
tarkoitusta", vaan sen hyöty yhteis-
kunnalle tulee välittömästi - ei niihin 
kuulu. Itse asiassa se on ainoa malli, 
jolla siviilipalvelus voi toimia millään 
tavalla järkevästi. Näiden raamien 
puitteissa siviilipalveluksen sisältöä 
on toki mahdollista ja tarpeellistakin 
edelleen kehittää, vaikkapa lisäämäl-
lä eri tahojen mahdollisuuksia tarjo-

ta palveluspaikkoja siirtämällä siva-
reiden ylläpitokustannuksia valtion 
maksettavaksi.

ASEVELVOLLISUUTTA 
PELASTAmASSA

Mikko Kiviluoma kertoo Hesarin 
jutussa, että Varusmiesliitto haluaa 
keskittyä "sosiaalisiin ja taloudelliseen 
kysymyksiin sekä syrjäytymisen ehkäise-
miseen "puolustuspoliittisen keskustelun" 
sijasta. Hyvä näin, mutta tavoiteohjel-
massaan se ilmoittaa kannattavansa 
asevelvollisuusjärjestelmää. Tämäkin 
on syytä huomioida.

Keskustelu siviilipalveluksen ke-
hittämisestä käynnistyi sen jälkeen 
kun on käynyt ilmeiseksi, ettei nykyi-
senkaltaisen laajan asevelvollisuuden 
ylläpitäminen ole armeijan kannalta 
tarpeellista eikä kovin pitkään mah-
dollistakaan. Kun armeija ei enää 
haluakaan kouluttaa kuin osan ase-
velvollisuusikäisistä miehistä, yleinen 
asevelvollisuus joutuu kriisiin - ellei 
sitten armeijaa käymättömiä saada 
palvelemaan jonnekin muualle, vaik-
kapa siviilipalvelukseen.

Siviilipalveluksen "kehityskeskus-
telun" ja asevelvollisuuden alkaneen 
kriisiytymisen ajoittuminen samaan 
aikaan ei ole sattumaa, vaan taustalla 
on pyrkimys muuttaa siviilipalvelus 
varaventtiiliksi, jonne armeijalle tar-
peettomat saadaan purettua. Myöskin 
viime aikoina nähtävillä ollut pyrki-
mys korostaa nykysivareiden "aatteet-
tomuutta" on syytä nähdä tätä taustaa 
vastaan: jos siviilipalveluksen mai-
ne nimen omaan vakaumuksellisten 
aseistakieltäytyjien palvelusmuotona 
vähenee, muilla on ehkä alempi kyn-
nys mennä sinne.

Vaikka tällaista pakettia kaupi-
teltaisiinkin "siviilipalveluksen kehittä-
misen" tai "arvostuksen parantamisen" 
nimellä, kannattaa harkita vakavasti 
kuinka pitkään sitä katselee. Asevel-
vollisuuden jatkuva kriisiytymisen 
myötä siitä luopuminen on väistämät-
tä edessä suhteellisen läheisessä tu-
levaisuudessa myös Suomessa - pait-
si jos tälle ihmisiä sukupuolen, iän, 
asuinpaikan ja vakaumuksen perus-
teella syrjivälle, tarpeettomaksi käy-
välle ja yhteiskuntaa militarisoivalle 
instituutiolle pystytään ostamaan lisä-
aikaa siviilipalveluksen avulla.

VARUSmIESLIITOSTA

Varusmiesliitolla olisi toki ollut 
mahdollisuus toimia sivareiden hy-
väksi tähänkin saakka. Mikäli jär-

jestön vuosia toistamat vaatimukset 
esim. palveluksen alkuvaiheessa mak-
settavan päivärahan korottamisesta, 
kotiuttamisrahasta tai varusmiesten 
viikonloppuruokailujen järjestämi-
sestä olisivat toteutuneet, olivat ne 
vaikuttaneet vastaavasti myös sivii-
lipalvelusmiesten asemaan. Näin ei 
kuitenkaan ole käynyt. Järjestö ha-
luaa siis nyt keskittyä sivareiden ”so-
siaalisiin ja taloudellisiin kysymyk-
siin” epäonnistuttuaan niiden parissa 
varusmiesten osalta. Silmiin pistää 
myös, että "uuden etujärjestön" www-
sivuilla ei ole mitään siviilipalvelusta 
koskevaa informaatiota, edellä lainat-
tua tavoiteohjelmaa lukuunottamatta. 
Ei siellä toki tätä kirjoittaessani ole 
myöskään juuri mitään varusmiehille 
suunnattua, palvelusta koskevaa tie-
toa.

Kun järjestö ilmoittaa - ilman että 
on tehnyt asian eteen mitään - nyt ha-
luavansa myös siviilipalvelusmiesten 
asiaa, mitä takeita on siitä että aihe 
kiinnostaa heitä vielä vaikkapa parin 
vuoden kuluttua? Aseistakieltäyty-
jäliitto on tehnyt omista lähtökoh-
distaan melkoisen tuloksellista työtä 
siviilipalvelusmiesten eteen jo lähes 
40 vuoden ajan. Ja koska niin kauan 
kuin asevelvollisuus on olemassa, tu-
lee olla myös mahdollisimman hyvä 
vaihtoehto nille, jotka eivät armeijaa 
halua käydä, teemme tätä työtä tietys-
ti myös jatkossa.

Kaj Raninen
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S&T SOITTI VARUSmIESLIITON PUHEENJOHTAJA mIKKO KIVILUOmALLE 
KYSYÄKSEEN TARKEmmIN ASIASTA. LIITON PUHEENJOHTAJA ON VAIHTUNUT 
HAASTATTELUN JÄLKEEN.

Mikko Kiviluoma, millaista neu-
vontaa annatte asevelvollisille?

Me annamme tapauskohtaista neu-
vontaa. Esimerkiksi sellaisissa tapauk-
sissa, joissa asevelvollinen kokee, että 
hänen etujaan on loukattu.

Millaista neuvontaa annatte si-
viilipalvelusmiehille tai siviilipal-
velusta ja aseistakieltäytymistä 
harkitseville?

Meidän neuvontamme perustuu fak-
tapohjiin. Näkökulmamme on käytän-
nöllinen, emme ota kantaa siihen, mit-
kä valinnat ovat oikeita. Tuomme esiin 
aseistakieltäytymisen käytännön  vaiku-
tuksia oikeudellisesti, taloudellisesti ja 
esimerkiksi asumiseen.

Millaisiin oikeudellisiin pulmiin 
uskotte siviilipalvelusmiesten 
tarvitsevan apuanne?

Uskon, että se koskee erityisesti puo-
lustusvoimien toimintatapoja varusmies-
palveluksesta siviilipalvelukseen haki-
essa. Hakemuksia siviilipalvelukseen ei 

käsitellä aluetoimistoissa asianmukaises-
ti tai oteta käsittelyyn joukko-osastoissa.

Mitkä ovat siviilipalvelusmiesten 
suurimpia ongelmia tällä hetkel-
lä?

Palveluspaikkaa valittaessa ei oteta 
huomioon yksilön henkilökohtaisia ky-
kyjä suorittaa palvelusta kyseisessä teh-
tävässä. Palveluspaikat pitäisi enemmän 
suhteuttaa siviilipalvelusmiesten henkilö-
kohtaisiin kykyihin.

Mitkä ovat siviilipalvelusjärjes-
telmän suurimpia ongelmia?

Siviilipalvelusjärjestelmää ei ole ha-
luttu kehittää vaan se on ainoastaan 
rangaistusmuotoinen.

Ilmoitatte haluavanne kehittää 
siviilipalvelusta mielekkääm-
mäksi sekä yhteiskunnalle että 
siviilipalvelusta suorittaville. 
Tavoiteohjelmassanne kerrotte 
kuitenkin myös että pyrkimyk-
senne on, että siviilipalvelus 

olisi varteenotettava vaihtoehto 
vain vakaumuksellisille aseista-
kieltäytyjille. Kuinka aiotte ajaa 
näitä molempia yhtä aikaa?

Me emme ota kantaa vakaumukseen. 
Vakaumustutkinta on lopetettu. Siinä 
vaiheessa, kun joku sanoo haluavansa 
siviilipalvelukseen, se on hänen valintan-
sa. Emme me yritä tehdä varusmiespal-
veluksestakaan suositumpaa. Tärkeintä 
olisi, että kutsunnoissa olisi saatavilla 
asiallista tietoa siviilipalveluksesta.

Paavo Kolttola Aseistakieltäyty-
jäliitosta, kuinka kommentoitte 
Varusmiesliiton puheenjohtajan 
sanoja?

Neuvonnan antaminen asevelvolli-
sille on varmasti paikallaan, tosin myös 
yleisempi julkisesti saatavilla oleva infor-
maatio voisi olla varusmiehillekin tar-
peellista. Faktoihin perustuvaa neuvonta 
on ollut siviilipalvelusmiehille saatavilla 
jo vuosikymmeniä, kun Aseistakieltäyty-
jäliitto on sitä tehnyt. Myös siviilipalve-
lusviranomaiset ovat olleet vuosia aktii-
visempia tässä asiassa.

Sivarin kykyjen huomioiminen palve-
luspaikan valinnassa on toki ihan kiva 
tavoite, mutta käytännössä siihen voi jo 
vaikuttaa paljon itse koska useimmissa 
tapauksissa sivarit hankkivat paikkan-
sa itse. Parantamisen varaakin toki on, 
mutta vaikea kuvitella, minkälaisella 
mallilla palveluspaikat suhteutuisivat si-
varien kykyihin nykyistä paremmin. Si-
varien oikeuksien toteutumisessa löytyy 
monta muutakin parantamisen paikkaa.

Siviilipalvelusjärjestelmän kehittä-
mistä on haluttu nostaa usein esille viime 
vuosina. Avoimeksi on kuitenkin jäänyt, 
millaiseksi sitä tarkkaan ottaen pitäisi 
kehittää. Varusmiesliittokaan ei toistai-
seksi ole tuonut lisää tähän keskusteluun.

Puheenjohtajan kommentin perus-
teella Varusmiesliiton kanta näyttää si-
varin osalta muuttuneen järjestön tämän 
vuoden tavoiteohjelmasta. Toivottavasti 
se ei ole taas ensi vuonna erilainen.
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Britannian hallitus tekee vuonna 
2016 lopullisen päätöksen vanhe-
nevan Trident-ydinsukellusvenejär-
jestelmän korvaamisesta. Vähintään 
sata miljardia euroa maksava uusi 
järjestelmä saattaisi merkitä alkua uu-
delleen ydinasevarustelukierteelle ja 
aiheuttaisi vakavaa haittaa pyrkimyk-
sille maailmanlaajuiseen ydinaseiden 
riisuntaan.

Brittiläiset antimilitaristit suunnit-
televat väkivallatonta toimintakam-
panjaa hanketta vastaan. ACTION 
Atomic Weapons Eradication (Action 
AWE) -kampanja alkaa alkuvuonna 
2013 ja jatkuu ainakin vuoteen 2015 
saakka. Toiminta keskittyy Etelä-Eng-
lannissa sijaitsevien Aldermastonin 

ja Burgfieldin ydinaselaitosten luok-
se. Mikäli Tridentit korvataan, uudet 
ydinaseet suunnitellaan ja valmiste-
taan näissä laitoksissa.

Ydinaseisiin liittyvät kansalais-
tottelemattomuuskampanjat ovat 
osoittaneet tehonsa aikaisemminkin. 
Belgian Bombspotting-liike nosti ai-
kaisemmin lähes huomiotta jääneen 
asian, USA:n ydinaseet Belgiassa ja 
muualla Euroopassa, vilkkaan euroo-
panlaajuisen keskustelun kohteeksi. 
Faslanen sukellusvenetukikohdassa 
Glasgown lähellä vuosina 2006-07 
järjestetty vuoden mittainen blok-
kauskampanja nosti taas kysymyk-
sen laajasti esiin Skotlannissa: yhden 
blokkauksista kävi toteuttamassa 

maan suurin puolue (kansallispuolue) 
ja aiheesta puhuttiin laajasti Skotlan-
nin alueparlamentin vaalien yhtey-
dessä 2007.

Suomalaiset antimilitaristit ovat 
osallistuneet suurella panoksella sekä 
Bombspottingeihin että Faslanen 
blokkauksiin ja näin on tarkoitus teh-
dä myös Aldermastonissa. 2.9.2013 
Aldermastonissa järjestetään suuri 
kansainvälinen blokkaus, jonne myös 
suomalaiset rauhanaktivistit suuntaa-
vat. Lisätietoja tapahtumasta ja sinne 
suuntautuvasta bussimatkasta on tu-
lossa tammikuussa 2013! 

Kaj Raninen

Action AWE 
– loppu ydinasevarustelulle!

Suomalaiset sulkivat Aldermastonin ydinaselaitoksen 
portin myös vuonna 2010.
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23-vuotias Jerusalemista kotoi-
sin oleva aseistakieltäytyjä Moriel 
Rothman julistautui aseistakieltäy-
tyjäksi paikallisessa värväyskeskuk-
sessa 24.10.2012. Hän ilmoitti kiel-
täytyvänsä palvelemasta miehitystä 
toteuttavassa armeijassa. Hän sai 
kieltäytymisestään 10 päivää van-
keutta. Vapauduttuaan 2.11. hänet 
määrättiin saapumaan uudelleen 
värväyskeskukseen 5.11., jolloin hän 
ilmoitti toistamiseen kieltäytyvänsä. 
Seuraus oli uusi kymmenen päivän 
vankeustuomio. Vastalauseviestin Is-
raelin puolustusministeri Ehud Bara-
kille voi lähettää täältä.

Kieltäytymisilmoituksessaan Mori-
el Rothman kirjoitti:

“Asiaa ei voi enää muotoilla kevy-
esti, aika on kauan sitten ajanut ohi 
hienovaraisen retoriikan: Miehitys – 
joka on Israelin armeijan tärkein teh-
tävä nykyään - on julmuutta ja epäoi-
keudenmukaisuuden manifestoituma. 
Miehitys on jumalaton, rakkaudeton 
ja ja jatkuvan väkivaltainen. Se pe-
rustuu rodullisen/etnisen erottelun 
järjestelmään, joka itse asiassa muis-
tuttaa Etelä-Afrikan apartheidia ja 
Yhdysvaltain etelävaltioissa 1960-lu-

War Resisters’ Internationalin lo-
kakuussa saamien tietojen mukaan 
19-vuotias aseistakieltäytyjä Fakhrad-
din Mirzayev on saanut yhden vuo-
den mittaisen vankeusrangaistuksen. 
Forum 18 -uutistoimiston mukaan 
Fakhraddinb on ensimmäinen aseista-
kieltäytyjänä tuomittu Jehovan todis-
taja Azerbaidzhanissa kahteen vuo-
teen. Hän on valittanut tuomiostaan.

Liittyessään Euroopan neuvostoon 
tammikuussa 2001 Azerbaidzhan si-
toutui armahtamaan kaikki vangitut 
aseistakieltäytyjät ja hyväksymään 
vaihtoehtopalveluksen. Vaikka perus-
tuslakia muutettiin niin että se sallii 

Aseistakieltäytyjälle vuosi vankeutta 
Azerbaidzhanissa

vaihtoehtopalveluksen, sellaista sää-
televää lainsäädäntöä ei ole luotu.

YK:n ihmisoikeuskomitea kehotti 
jälleen elokuussa 2009 Azerbaidzha-
nia hyväksymään ”lain, joka vapaut-
taa aseistakieltäytyjät pakollisesta 
sotilaspalvelusta ja tarjoamaan vas-
taavanpituisen vaihtoehtoisen siviili-
palveluksen mahdollisimman pikai-
sesti, kuten kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
18. artikla ja ihmisoikeuskomitean 
yleiskommentti no. 22 edellyttävät”.

15.10.2012 Euroopan neuvoston 
Venetsian komissio antoi yhteisen jul-
kilausuman ETYJ:n demokraattisten 

ISRAEL:

Aseistakieltäytyjälle 
toinen vankeustuomio

vulle saakka harjoitettua rotuerotte-
lua. Eikä “väliaikainen” miehitys ole 
“päättymässä”, vaan pikemminkin 
voimistuu päivä päivältä. Israelin hal-
lituksessa ei ole käytännössä mitään 
poliittista tahtoa lopettaa sitä ja Israe-
lin väestö on suurelta osaltaan hyväk-
synyt status quon, jossa miehitys on 
lähinnä teoreettinen kysymys, johon 
monet ovat kyllästyneet. Miehitys voi 
kuitenkin olla teoreettinen vain, jos 
et itse ole sen kohteena, ja näin ol-
len kieltäytymiseni palvella Israelin 
armeijassa on myös solidaarisuuden 
osoitus miehityksen alla eläville pa-
lestiinalaisille.”

Moriel Rothmanin vangitsemi-
nen rikkoo kansalais- ja poliittisia 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 
18. artiklaa. Israel on allekirjoittanut 
sopimuksen. YK:n mielivaltaisia pi-
dätyksiä käsittelevä työryhmä päätyi 
Israelia koskevassa mielipiteessään 
24/2003 johtopäätökseen, että Isra-
elin harjoittama aseistakieltäytyjien 
useampikertainen tuomitseminen 
on mielivaltaista, ja rikkoo näin ol-
len kansalais- ja poliittisia oikeuksia 
koskevaa yleissopimusta. YK:n ihmis-
oikeuskomitea tunnusti tammikuus-

sa 2007 tekemässään päätöksessä 
aseistakieltäytymisen kansalais- ja 
poliittisia oikeuksia koskevan yleis-
sopimuksen 18. artiklan turvaamaksi 
ajatuksen-, mielipiteen- ja uskonnon 
vapauden legitiimiksi käyttämiseksi. 
Samassa kahta eteläkorealaista aseis-
takieltäytyjää käsittelevässä päätök-
sessään ihmisoikeuskomitea totesi, 
että aseistakieltäytymisoikeuden tar-
joamatta jättäminen rikkoo mainit-
tua artiklaa vastaan. Tämän jälkeen 
komitea on antanut samansisältöiset 
päätökset kahdesta eteläkorealaisen 
ja yhdestä turkkilaisen aseistakieltäy-
tyjän tapauksesta.

mORIEL ROTHmANILLE VOI 
LÄHETTÄÄ TUKIVIESTEJÄ:

Moriel Rothman
Military ID 5410577
Military Prison No. 6
Military Postal Code 01860, IDF
Israel
Fax: +972-4-9540580

instituutioiden ja ihmisoikeuksien toi-
miston kanssa. Julkilausumassa todet-
tiin, ettei Azerbaidzhan ole noudatta-
nut Euroopan neuvoston jäsenyydestä 
seurannutta velvoitetta mahdollistaa 
vaihtoehtopalvelus ja kehotettiin luo-
maan tällainen mahdollisuus niille, 
jotka kieltäytyvät mielipiteidensä joh-
dosta sotilaspalveluksesta.

Vastauksessaan Azerbaidzhan il-
moitti, että maan perustuslaki mainit-
see oikeuden vaihtoehtopalvelukseen. 
Todellisuudessa tällaista ei siis kuiten-
kaan ole olemassa.
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ARmENIA

Narek Pogosyan
24.5.2010 — 23.11.2012
Kosh Penal Institution, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Andranik Bagiryan
2.8.2010 — 1.2.2013
Erebuni Penal Institutions, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Levon Avakyan
3.8.2010 — 2.2.2013
Erebuni Penal Institutions, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Alik Davtyan
4.8.2010 — 3.2.2013
Erebuni Penal Institutions, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Manuk Khechoyan
9.8.2010 — 8.2.2013
Erebuni Penal Institutions, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Derenik Minasyan
11.8.2010 — 10.8.2013
Kosh Penal Institution, Armenia
Jehovan todistaja, 36 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Hakob Engibaryan
24.8. 2010 — 23.11.2012
Erebuni Penal Institutions, Armenia
Jehovan todistaja, 27 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Harutyun Mnatsakanyan
25.8.2010 — 24.8.2013
Erebuni Penal Institutions, Armenia
Jehovan todistaja, 36 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Gor Mesropyan
27.8.2010 — 26.2.2013
Erebuni Penal Institutions, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Artashes Arshakyan
6.9.2010 — 5.3.2013
Kosh Penal Institution, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Vardan Antonyan
11.9.2010 — 10.3.2013
Erebuni Penal Institutions, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Vahagn Alikhanyan
24.9.2010 — 23.3.2013
Artik Penal Institution, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Nikolayi Poghosyan
21.10.2010 — 20.4.2013
Erebuni Penal Institutions, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Aharon Musheghyan
12.11.2010 — 11.11.2013
Kosh Penal Institution, Armenia
Jehovan todistaja, 36 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Ashot Voskanyan
2.2.2011 — 1.2.2014
Erebuni Penal Institutions, Armenia
Jehovan todistaja, 36 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Kansainvälinen

RAUHANVANKIEN
päivä 1.12.

Joulukuun ensimmäisenä vietettin kansainvälistä rauhanvankien päivää. Tänä vuonna sen viettivät vangit-
tuna ainakin seuraavat aseistakieltäytyjät ja sodanvastustajat, joille kehotamme lähettämään tukipostia. 
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Samvel Sargsyan
3.2.2011 — 2.8.2013
Kosh Penal Institution, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Harutyun Kirakosyan
9.3.2011 — 8.9.2013
Erebuni Penal Institutions, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Arman Nersisyan
14.3.2011 — 13.3.2013
Kosh Penal Institution, Armenia
Jehovan todistaja, 24 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Hayk Sargsyan
8.4.2011 — 7.10.2013
Erebuni Penal Institutions, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Hovik Gasparyan
11.4. 2011 — 10.10.2013
Kosh Penal Institution, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Hovhannes Sardaryan
1.7.2011 — 30.6.2013
Nubarashen Penal Institution
Nubarashen Prison
Yerevan, Armenia
Jehovan todistaja, 24 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Artur Adyan
7.7.2011 — 6.1.2014
Nubarashen Penal Institution
Nubarashen Prison
Yerevan, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Vahagn Margaryan
7.7.2011 — 6.1.2014
Nubarashen Penal Institution
Nubarashen Prison
Yerevan, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Garegin Avetisyan
19.7.2011 — 18.1.2014
Nubarashen Penal Institution

Nubarashen Prison
Yerevan, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Harutyun Khachatryan
27.7.2011 —
Nubarashen Penal Institution
Nubarashen Prison
Yerevan, Armenia
Jehovan todistaja. Vangittu soti-

laspalveluksesta kieltäytymisen joh-
dosta, odottaa oikeudenkäyntiä.

Edouard Sargsyan
6.8.2011 — 5.8.2013
Nubarashen Penal Institution
Nubarashen Prison
Yerevan, Armenia
Jehovan todistaja, 24 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Sevak Aghekyan
5.8.2012 — 4.2.2013
Erebuni Penal Institutions, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Maksim Khudoyan
6.8.2012 — 6.2.2015
Nubarashen Penal Institution
Nubarashen Prison
Yerevan, Armenia
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

Gevorg Sahakyan
23.8.2012 — 23.8.2014
Nubarashen Penal Institution
Nubarashen Prison
Yerevan, Armenia
Jehovan todistaja, 24 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta.

AZERbAIdZHAN

Karen Harutyunyan
30.12.2011 — 30.6.2014
Jehovan todistaja, 30 kuukauden 

vankeustuomio sotilaspalveluksesta 
kieltäytymisen johdosta Vuoristo-Ka-
rabahin alueella.

Fakhraddin Mirzayev
25.9.2012 — 25.9.2013
Jehovan todistaja. Vuoden vanke-

ustuomio.

ERITREA

Paulos Eyassu
24.9.1994 —
Sawa Camp; Sawa, Eritrea
Jehovan todistaja, vangittu sotilas-

palveluksesta kieltäytymisen johdosta.

Negede Teklemariam
24.9.1994 —
Sawa Camp; Sawa, Eritrea
Jehovan todistaja, vangittu sotilas-

palveluksesta kieltäytymisen johdosta.

Isaac Mogos
24.9.1994 —
Sawa Camp; Sawa, Eritrea
Jehovan todistaja, vangittu sotilas-

palveluksesta kieltäytymisen johdosta.

Aron Abraha
9.5.2001 —
Sawa Camp; Sawa, Eritrea
Jehovan todistaja, vangittu sotilas-

palveluksesta kieltäytymisen johdosta.

Mussie Fessehaye
1.6.2003 —
Sawa Camp; Sawa, Eritrea
Jehovan todistaja, vangittu sotilas-

palveluksesta kieltäytymisen johdosta.

Ambakom Tsegezab
1.2.2004 —
Sawa Camp; Sawa, Eritrea
Jehovan todistaja, vangittu sotilas-

palveluksesta kieltäytymisen johdosta.

Bemnet Fessehaye
1.2.2005 —
Sawa Camp; Sawa, Eritrea
Jehovan todistaja, vangittu sotilas-

palveluksesta kieltäytymisen johdosta.

Henok Ghebru
1.1.2005 —
Sawa Camp; Sawa, Eritrea
Jehovan todistaja, vangittu sotilas-

palveluksesta kieltäytymisen johdosta.

Kibreab Fessejaye
27.12.2005 —
Sawa Camp; Sawa, Eritrea
Jehovan todistaja, vangittu sotilas-

palveluksesta kieltäytymisen johdosta.

Bereket Abraha Oqbagabir
1.1.2006 —
Sawa Camp; Sawa, Eritrea
Jehovan todistaja, vangittu sotilas-

palveluksesta kieltäytymisen johdosta.

Amanuel Abraham
1.1.2007 —
Sawa Camp; Sawa, Eritrea
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Jehovan todistaja, vangittu sotilas-
palveluksesta kieltäytymisen johdosta.

Yosief Fessehaye
2007 —
Sawa Camp; Sawa, Eritrea
Jehovan todistaja, vangittu sotilas-

palveluksesta kieltäytymisen johdos-
ta. Tarkka vangitsemisaika ei tiedossa.

Yoel Tsegezab
26.8.2008 —
Meitir Camp, Meitir
Jehovan todistaja, vangittu sotilas-

palveluksesta kieltäytymisen johdosta.

Nehemiah Hagos
26.8.2008 —
Meitir Camp, Meitir
Jehovan todistaja, vangittu sotilas-

palveluksesta kieltäytymisen johdosta.

Samuel Ghirmay
1.3.2009 —
Meitir Camp, Meitir
Jehovan todistaja, vangittu sotilas-

palveluksesta kieltäytymisen johdosta.

INTIA

Irom Sharmila Chanu
6.11.2000 —
Manipurilainen runoilija Irom 

Sharmila Chanu aloitti nälkälakon 
2.11.2000 Intian armeijan mur-
hattua kymmenen siviiliä Manipu-
rin Malomissa. Poliisi pidätti hänet 
6.11.2000 ja häntä syytettiin itsemur-
han yrittämisestä Intian rikoslain mu-
kaisesti.

21.11.2000 alkaen häntä on pak-
koruokittu letkuilla ja hän on pysynyt 
hengissä tällä nesteruokavaliolla kor-
kean turvallisuuden vankilassa siitä 
lähtien. Hänet vapautetaan rutiinin-
omaisesti vuosittain ja pidätetään heti 
uudestaan.

ISRAEL

Moriel Rothman
5.11.2012 — 14.11.2012
Military Prison No 6
Military Postal Code 01860, IDF
Israel
Aseistakieltäytyjä, joka suorittaa 

toista vankeustuomiotaan.

ETELÄ-KOREA

Junkyu Lee (#1038)
14.9.2011 — 13.3.2013

Daegu prison, P.O. Box 48
Suseong-gu, Daeju,
South Korea, 706-600
Aseistakieltäytyjä, 18 kuukauden 

vankeustuomio.

Hong Won-seok (#1121)
22.12.2011 — 21.5.2013
Southern Seoul Prison, P.O Box 165
Geumcheon-gu, Seoul,
Republic of Korea, 153-600
Aseistakieltäytyjä, 18 kuukauden 

vankeustuomio.

Jeon Gil-su (#1326)
15.2.2012 — 14.8.2013
Southern Seoul Prison, P.O Box 165
Geumcheon-gu, Seoul,
Republic of Korea, 153-600
Aseistakieltäytyjä, 18 kuukauden 

vankeustuomio.

Choi Gi-won (#457)
12.4.2012 — 11.10.2013
Yeoju Prison
Yeoju P. O. Box 30
Yeoju-gun, Gyeonggi-do,
South Korea, 469-800
Aseistakieltäytyjä, 18 kuukauden 

vankeustuomio.

Yoonjong Yoo (#407)
30.4.2012 — 29.10.2013
Yeoju Prison
Yeoju P. O. Box 30
Yeoju-gun, Gyeonggi-do,
South Korea, 469-800
Aseistakieltäytyjä, 18 kuukauden 

vankeustuomio.

TURKKI

Ismail Yıldız
20.12.2011 —
Kocaeli 1 Nolu F Tipi
Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza
    ve İnfaz Kurumu
A7\20 Koğuşu, İzmit - Kocaeli
Pidätettiin 20.12.2011, koska 

epäillään kurdijärjestön jäseneksi. 
Julistautui aseistakieltäytyjäksi vanki-
lassa ollessaan 27.2.2012.

TURKmENISTAN

Mahmud Hudaybergenov
15.8.2011 — 14.8.2013
Seydi Labour Camp, Turkmenistan
746222 Lebap vilayet, Seydi
uchr. LB-K/12
Jehovan todistaja. Suorittaa kahden 

vuoden vankeusrangaistusta sotilaspal-
veluksesta kieltäytymisen johdosta.

Zafar Abdullaev
6.3.2012 — 6.3.2014
Seydi Labour Camp, Turkmenistan
746222 Lebap vilayet, Seydi
uchr. LB-K/12
Jehovan todistaja. Suorittaa kahden 

vuoden vankeusrangaistusta sotilaspal-
veluksesta kieltäytymisen johdosta.

Navruz Nasyrlaev
1.5.2012 — 30.4.2014
Seydi Labour Camp, Turkmenistan
746222 Lebap vilayet, Seydi
uchr. LB-K/12
Jehovan todistaja. Suorittaa kahden 

vuoden vankeusrangaistusta sotilaspal-
veluksesta kieltäytymisen johdosta.

Juma Nazarov
10.5.2012 — 9.11.2013
Jehovan todistaja. Suorittaa 18 

kuukauden vankeusrangaistusta soti-
laspalveluksesta kieltäytymisen joh-
dosta.

YHdYSVALLAT

Rafi l Dhafi r (11921-052)
26.4.2000 — 26.4.2022
FCI Terre Haute, POB 33
Terre Haute, IN 47808, USA
22 vuoden tuomio, koska antoi 

humanitaarista ja taloudellista apua 
irakilaisille rikkoen USA:n asettamia 
sanktioita.

Bradley Manning
15.5.2010 —
JRCF, 830 Sabalu Road
Fort Leavenworth, KS 66027
Väitetään vuotaneen julkisuuteen 

videoita ja dokumentteja, jotka sisäl-
tävät todistusaineistoa USA:n teke-
mistä sotarikoksista.

Norman Edgar Lowry Jr.
(11-3659)
1.8.2011 —
Lancaster County Prison
Drawer C, 625 East King St
Lancaster, PA 17602-3199
Pidätetty armeijan värväystoimis-

tossa 1.8.2011, odottaa oikeuden-
käyntiä.

Kimberly Rivera
20.9.2012 —
Ryhtyi sotilaskarkuriksi kahden 

Irakin komennuksen välissä vuonna 
2007. Matkusti Kanadaan, haki turva-
paikkaa ja eväävän päätöksen jälkeen 
jättäytyi vapaaehtoisesti kiinni USA:n 
ja Kanadan rajalla.
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YHTEYSTIEdOT
Aseistakieltäytyjäliitto
Rauhanasema
Veturitori 3
00520 Helsinki

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

ASEISTAKIELTÄYTYJIEN 
NEUVONTA
puh	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 jäsenmaksusi tilille FI87 8000 
1700 7505 41. Kirjoita viestiosaan nimesi 
ja yhteystietosi (kuten katuosoitteesi lehteä 
varten)! Jäsenmaksuun sisältyy neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvä Sivari&Totaali -lehti.

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.


