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pääkirjoitus
Itävallassa äänestettiin tammi-

kuussa asevelvollisuudesta. Kansan-
äänestyksen tuloksena maahan ei tule 
ammattiarmeijaa, vaan miehiä koske-
va asevelvollisuus säilyy. Tähän johta-
neet perustelut ovat mielenkiintoisia 
myös Suomesta katsoen.

Kuten Suomenkin asevelvollisuus-
keskutelussa, Itävallassa ei punnittu 
vain ammattisotilaiden ja asevelvol-
listen varusmiesten välillä. Deutsche 
Welle kirjoitti tammikuussa, että Itä-
vallan äänestyksessä kyse oli myös 
maan suhteesta NATO:on. Ainakin 
osa asevelvollisuuden säilyttämisen 
puolesta äänestäneistä pelkäsi, että 
pienempi ammattiarmeija ajaisi Itä-
vallan lähemmäs sotilasliiton jäse-
nyyttä - siitäkin huolimatta, etteivät 
edes sotilasasiantuntijat pidä näitä 
kahta toisensa poissulkevina vaihto-
ehtoina. Asetelma kuulostaa kieltä-
mättä tutulta.

Toinen mielenkiintoinen piirre Itä-
vallan äänestyksessä oli siviilipalve-
luksen asema. Ainakin Deutsche Wel-
len mukaan monet asevelvollisuuden 
säilyttämistä puolustaneet antoivat 
äänensä pikemminkin siviilipalveluk-
sen säilyttämisen puolesta. Joka vuo-
si noin 14 000 itävaltalaista nuorta 
miestä suorittaa kuuden kuukauden 
asepalveluksen sijasta yhdeksän kuu-
kautta kestävän siviilipalveluksen. 
Useille sosiaalialan organisaatioille 
sivarien halpa työ on tärkeä osa työ-

voimaa. Monia äänestäneitä tämän 
työvoiman katoaminen arvelutti. Itä-
vallassa siviilipalveluksen suhde ase-
velvollisuuteen on siis tässä suhteessa 
samankaltainen kuin aiemmin Saksas-
sa, jossa siviilipalveluksen merkitys 
sosiaalialalle oli lopulta merkittävä 
tekijä koko asevelvollisuuden alasajon 
viivästymisessä.

Suomessa siviilipalveluksen suorit-
taa aloittaa vuosittain noin 2500 mies-
tä. Merkittäväksi osaksi sosiaalialaa 
heistä ei aivan tällä määrällä ole, ja 
hyvä niin. Kuten Sivari&Totaalissakin 
on monesti kirjoitettu, Suomessakin 
viime vuosina esitetyt haikailut siva-
rin ”kehittämisestä” voisivat monessa 
tapauksessa pönkittää asevelvollisuus-
järjestelmää entisestään. Nykyisessä 
mallissa siviilipalvelusmiehen on var-
sin mahdollista löytää mielekäs palve-
luspaikka.

Uusi asia ei enää Suomessakaan 
ole se, että asevelvollisuusjärjestelmä 
on joka tapauksessa muutoksessa. 
Tässä tapauksessa se on tarkoittanut 
ja tarkoittaa asevelvollisuudesta va-
pautettavien määrän kasvua. Aseis-
takieltäytymisen kannalta tämä tar-
koittaa sitä, että aiempaa useampi 
varusmiespalveluksesta kieltäytyvä 
mies hankkiikin vapautuksen. Tässä 
numerossa on haastateltu yhtä heistä. 

tuuli vuori

Militarismia ja ihmisoikeuksien unohta-
mista: Mistä hyvästä EU saikaan rau-
hanpalkinnon, kysyy Ben Hayes artikke-
lissaan (s. 18-21).



va
pa

ut
et

tu
”VAPAUTUKSEN SAAMINEN ON OMALLA 
TAVALLAAN JALOILLA ÄÄNESTÄMISTÄ.”

Totaalikieltäytyminen on mielenosoitta-
mista, mutta itse en halua pitää asias-
ta niin kovaa meteliä. En kuitenkaan 
halunnut osallistua armeijainstituution 
toimintaan, joten päätin hankkia vapau-
tuksen. Vapautuksen saaminen on omal-
la tavallaan jaloilla äänestämistä.”

Valinta syntyi vasta armeijan ka-
sarmilla. ”Kun menin kutsuntoihin 
vuonna 2007 en vielä tiennyt mitä tulen 
tekemään. Sai silloin vuoden lykkäystä. 
Kun vuotta myöhemmin menin inttiin 
tiesin heti etten tule jäämään tänne. Mo-
net kaverit ovat päättäneet hankkia va-
pautuksen ja kaikki heistä ovat saaneet 
sen.”

virANomAistEN ArmoillA

Olli oli ollut interreilaamassa Eu-
roopassa ja palasi Roskilde-festivaa-
leilta kodin kautta suoraan armei-
jaan. Vaikka monet Ollin kavereista 
ovat saaneet vapautuksen, hänelle 
sen hankkiminen ei ollut aivan vai-
vatonta. ”Olin reissun aikana polttanut 
Amsterdamissa pilveä ja kerroin tästä 
esimiehelleni armeijassa. Vastoin mää-
räyksiä hän sanoi, että pääsen lääkäriin 
vasta kahden viikon päästä. Seuraavana 
päivänä menin migreenin varjolla oma-
aloitteisesti lääkäriin ja sain kahdeksi 
vuodeksi c-lykkäyksen.”

Saatuaan lykkäystä Olli opiskeli 
Vaasassa. Armeijan esimies ei jäänyt 

Yhä harvemmat asevelvolliset 
joutuvat valitsemaan armeijan, 
siviilipalveluksen tai totaali-
kieltäytymisen väliltä. vapau-
tus asevelvollisuudesta myön-
netään entistä useammalle ja 
monet hankkivat sen tarkoituk-
sella. vapautuksen saamiseen 
tarvitaan virallisesti jokin päte-
vä syy. sivari&totaali haastat-
teli vapautuksen tarkoituksella 
hankkinutta 24-vuotiasta olli 
kopakkalaa aiheen tiimoilta.

”Mielestäni yleistä asevelvollisuutta 
ei pitäisi olla olemassa. Tätä voi perustel-
la monella eri tavalla kuten esimerkiksi 
sillä, ettei armeijassa oleminen ole talo-
udellisesti kannattavaa. Jos vaikka las-
kee kuinka paljon tulee veromenetyksiä 
miesten ollessa poissa työelämästä. On 
väärin, että on pakko harjoitella tappa-
mista tai valittava pakkotyön ja vanki-
lan väliltä. Virallisesti ainoa vaihtoehto 
on vankilaan meno. Olen itse kuitenkin 
huomannut, että käytännössä on ole-
massa muitakin vaihtoehtoja.”

Olli arvostaa ihmisiä, jotka toimi-
vat omien periaatteidensa mukaisesti. 
Itse hän ei halunnut mennä armei-
jaan, sivariin tai totaaliin. ”Sivari ei 
kiinnostanut koska toimin yksityisyrittä-
jänä. Miksi tekisin pakkotyötä jos voin 
saada työstäni palkkaa? Jotkut tutut 
ovat menneet totaaliin ja arvostan heitä. 

ku
va

: M
in

na
 K

op
on

en

4

Si
va

ri&
To

ta
al

i 4
/2

01
2



ainoaksi Ollin kohtaamaksi viran-
omaiseksi, joka käyttäytyi asiattomas-
ti häntä kohtaan. Kun oli aika käydä 
lääkärintarkastuksessa, hän kohtasi 
syrjivää käytöstä sekä vastaanottovir-
kailijalta että lääkäriltä.

”Lääkärin vastaanotolla virkaili-
ja tervehti ensin minua iloisesti. Kun 
käyntini syy selvisi hänelle, alkoi hän 
käyttäytymään täysin eri tavalla minua 
kohtaan. Aivan kun olisin yhtäkkiä eri 
ihminen. Kun pääsin pohjanmaalaisen 
lääkärin puheille, hän ripitti minua kym-
menen minuuttia siitä miten armeija on 
jokaisen miehen velvollisuus. Jouduin 
veri-, virtsa- ja muihin testeihin. Käyn-
nin lopussa lääkäri ei suostunut kirjoitta-
maan raporttia. Yritin myöhemmin soit-
taa lääkärille 15 kertaa, mutta lääkäri 
ei vastannut.”

Lopulta Ollin kaverin piti soittaa 
ylilääkärille ja tehdä valitus hänen 
kohtelustaan. Tämän seurauksena lää-
käri soitti hänelle illalla ja sanoi kir-
joittavansa vapautuksen jos asia jää 
hänen osaltaan siihen.

vApAUtUksEN EtiikkA

Kysyttäessä Olli myöntää, ettei 
vapautus tullut niin helposti kun 
hän olisi kavereidensa kokemusten 
perusteella olettanut. ”Vapautuksen 
saaminen riippuu siitä kenen kanssa 
joutuu tekemisiin. Armeijan esimies teki 
virkarikkeen kun ei päästänyt minua 
lääkäriin. Samoin lääkäri Vaasassa oli 
hankala tapaus. Halusin vapautuksen 
armeijasta, jotta voin jatkaa tavallis-
ta elämää eli maksaa veroja, työllistää 
muita ihmisiä ja opiskella.”

Keskustellessamme käy selväksi, 
että Olli on miettinyt asevelvollisuutta 
monesta eri näkökulmasta. Puhumme 
muun muassa siitä mikä todella on 
yhteiskunnalle hyödyllistä. Onko ar-
meijalaitoksesta hyötyä kenellekään? 
Entä millaisia eettisiä kysymyksiä 
lainsäädäntö ja valtion kyky käyttää 
pakkovaltaa aiheuttaa yksilölle? ”Se 
mikä on laillista ei ole aina oikein. Lain-
säädäntö tulee aina perässä. Sama kos-
kee asevelvollisuutta, yhä useampi saa 
vapautuksen vaikka lainsäädäntö ei ole 
muuttunut sen suhteen viime vuosina.”

Nuorille, joilla kutsunnat on yhä 
edessä, Olli haluaa lähettää rohkaise-
via terveisiä. ”Pitää tehdä oma päätös 
ja se mikä itsestä tuntuu hyvältä eikä 
esimerkiksi mitä vanhemmat, valtio tai 
kukaan muukaan ulkopuolinen käskee. 
Kannattaa tehdä sen mukaan mikä tun-
tuu itselle hyvältä eikä tarvitse katua jäl-
kikäteen.”

Juho Narsakka

TOTAALIKIELTÄYTYJÄLLE 

PITKÄ
TUOMIO KOUVOLASSA

ryhmiä. Käytännössä tämä tarkoittai-
si pysyvän ja vahvan vakaumuksen 
omaavien aseistakieltäytyjien vapaut-
tamista asevelvollisuuspalveluksesta.

vANGitUt totAAlit
- lähetä tukipostia,
allekirjoita vastalauseviesti!

Suurin osa totaalikieltäytyjistä 
tuomitaan nykyään valvontaran-
gaistukseen. Kuitenkin joillekin 
on langetettu edelleen myös 
vankeustuomioita, joko tuomion 
pituuden tai tuomittavan oman 
tahdon johdosta. Tällä hetkellä 
vankilassa istuvat ainakin:

Jaakko Jekunen
(4.12.2012-5.6.2013)
Suomenlinnan vankila
Suomenlinna C 86
00190 Helsinki

topi louko
(18.12.2012-24.4.2013)
Satakunnan vankila, Huittisten 
yksikkö
Toivarintie 581
32700 Huittinen

Jesse Härkönen
(10.12.2012-10.6.2013)
Naarajärven vankila
PL 1
76851 Naarajärvi

20-vuotias Imatralla asuva totaa-
likieltäytyjä Joonas Norrena sai maa-
nantaina 26. marraskuuta 179 vuo-
rokauden valvontarangaistustuomion 
Kymenlaakson käräjäoikeudessa Kou-
volassa. Häntä syytettiin asevelvol-
lisuudesta kieltäytymisestä. Hän oli 
kieltäytynyt asevelvollisuuden suorit-
tamisesta Vekarajärven varuskunnas-
sa heinäkuussa 2012.

Norrena totesi kieltäytymisilmoi-
tuksessaan, ettei suostu olemaan te-
kemisissä väkivaltaan valmistautuvan 
armeijalaitoksen kanssa. Hän ihmet-
telee, miksi Suomi yhtenä viimeisistä 
Euroopan maista pitää edelleen yllä 
asevelvollisuutta ja näkee, että soti-
laiden ja aseiden vähentäminen on 
ainoa mahdollisuus saavuttaa rauhaa. 
Siviilipalvelukseen hän suostuisi osal-
listumaan, mikäli se olisi samanmit-
tainen kuin lyhin varusmiespalvelus.

Kotiarestina toimeen pantava 
valvontarangaistus mahdollistui to-
taalikieltäytyjien rangaistusmuotona 
marraskuussa 2011. Se on päättyneen 
vuoden aikana korvannut aikaisem-
min ainoana vaihtoehtona käytössä 
olleen vankeusrangaistuksen totaali-
kieltäytymisen yleisimpänä seuraa-
musmuotona. Aseistakieltäytyjäliitto 
pitää valvontarangaistuksen mahdol-
listamista edistysaskeleena, mutta se 
ei riitä korjaamaan totaalikieltäytymi-
seen liittyviä ihmisoikeusongelmia.

YK:n ihmisoikeuskomitea on vaa-
tinut Suomelta Jehovan todistajien 
erityiskohtelun laajentamista koske-
maan myös muita aseistakieltäytyjä-
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Kieltäytymisilmoituksessaan 
Blanc kirjoitti:

”Aloin harkita asevelvollisuuden suo-
rittamisesta kieltäytymistä vuoden 2008 
Gazan sodan aikana. Maan yli tuolloin 
pyyhkinyt aggressiivisen militarismin 
aalto, molemminpuoliset vihan ilmauk-
set, ja tyhjä puhe terrorismin tukahdutta-
misesta ja pelotevaikutuksen luomisesta 
olivat tärkeimpiä kieltäytymispäätökseni 
laukaisseita syitä. 

Tänään, neljän terrorin vuoden jäl-
keen, ei ole käynnissä minkäänlaista 
rauhanneuvotteluihin johtavaa prosessia 
eikä Gazassa ja Sderotissa ole minkään-
laista rauhaa, joten on selvää, ettei Neta-
nyahun hallitus - samoin kuin edeltäjän-
sä Olmertin - ole kiinnostunut ratkaisun 
löytämisestä vallitsevaan tilanteeseen, 
vaan sen säilyttämisestä. Heidän näkö-
kulmastaan ei ole mitään väärää käydä 
uutta sotaa Gazassa aina kolmen tai nel-
jän vuoden välein: puhumme pelotteesta, 
tapamme muutamia terroristeja, siviilejä 
kuolee molemmilla puolilla ja valmiste-
lemme maaperää uudelle täynnä vihaa 
olevalle sukupolvelle molemmilla puolil-
la. Kansan edustajina hallituksen jäsenet 
eivät näy pitävän velvollisuutenaan 
esittää näkemyksiään maan tulevaisuu-

isrAEl

Aseistakieltäytyjä Natan Blancille 
useita vankeusrangaistuksia

19-vuotias Haifasta kotoisin oleva 
aseistakieltäytyjä Natan Blanc julisti 
kieltäytyvänsä palvelemasta Israelin 
armeijassa maanantaina 19.11. Sen 
jälkeen hän saanut jo seitsemän lyhyt-
tä vankeustuomiota: 20.11. langetet-
tiin kymmenen päivän vankeustuo-
mio, 2.12. tuli uuden kieltäytymisen 
jälkeen 20 päivää, 22.12. langetettiin 
14 päivän rangaistus, 6.1. jälleen 14 
päivää, 21.1. toisen kerran 20 päivää, 
10.2. 18 päivää ja 28.2. jälleen 20 päi-
vää.

desta, vaan ne jatkavat veristä noidan-
kehää, jonka loppua ei ole näkyvissä. 
Mutta meillä, kansalaisina ja ihmisinä, 
on moraalinen velvollisuus kieltäytyä 
osallistumasta tähän kyyniseen peliin. 
Tämän johdosta olen päättänyt kieltäy-
tyä astumasta Israelin armeijan palve-
lukseen 19.11.2012.”

Natan Blancin vangitseminen rik-
koo kansalais- ja poliittisia oikeuksia 
koskevan yleissopimuksen 18. artik-
laa, mihin Israel on sitoutunut. YK:n 
mielivaltaisia pidätyksiä käsittelevä 
työryhmä lausui Israelia koskevassa 
mielipiteessään 24/2003, että aseista-
kieltäytyjien toistuva vangitseminen 
on mielivaltaista ja rikkoo kansalais- 
ja poliittisia oikeuksia koskevaa yleis-
sopimusta. YK:n ihmisoikeuskomitea 
tunnusti tammikuussa 2007 tekemäs-
sä päätöksessään, että aseistakieltäy-
tyminen on ajatuksen, uskonnon ja 
mielipiteenvapauden legitiimiä käyt-
tämistä. Kahdesta eteläkorealaisen 
aseistakieltäytyjän tapauksesta anta-
massaan ratkaisussa komitea totesi 
aseistakieltäytymisoikeuden eväämi-
sen olevan vastoin kansalais- ja po-
liittisia koskevan yleissopimuksen 18. 
artiklaa.
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krEikkA

Aseistakieltäytyjälle
ehdollinen tuomio 
kreikassa

ArmENiA

Kahdelle 
aseista-
kieltäytyjälle
pitkä tuomio
Armeniassa

Vaikka muutosta kutsutaan asevel-
vollisuuden lakkauttamiseksi, todelli-
suudessa taiwanilaismiesten palvelus-
velvollisuus säilyy. Heidät värvätään 
edelleen suorittamaan neljän kuukau-
den mittainen harjoitusjakso, jonka 
aikana he voivat päättää ”ryhtyäkö 
sotilasuralle ja palvelemaan maata”.

tAiWAN

Asevelvollisuus 
”loppumassa” taiwanissa

Kaksi Jehovan todistajiin kuuluvaa 
aseistakieltäytyjää, Anania Grigorian 
ja Artsrun Khatshatrian, on tuomittu 
pitkiin vankeusrangaistuksiin. Grigo-
rian sai 24 kuukauden tuomion, Khat-
shatrian 30 kuukautta. Tuomioiden 
myötä Armenian vankiloissa istuu täl-
lä hetkellä 31 aseistakieltäytyjää.

Vaikka tuomiot langetettiin jo 
kesä- ja heinäkuussa, vangitsemiset 
tehtiin vasta valitusten hylkäämisen 
jälkeen. Molemmat ovat Nubarashe-
nin vankilassa Jerevanin lähellä. Syyt-
teet nostettiin Armenian rikoslain 327 
artiklan 1 osan mukaan. Pykälässä 
kriminaisoidaan ase- tai vaihtoehto-
palveluksen vältteleminen. Samanlai-
nen syyte on nostettu viime aikoina 
seitsemää muuta armenialaista aseis-
takieltäytyjää vastaan. Vangitseminen 
uhkaa heitäkin.

Euroopan ihmisoikeustuomiois-
tuin vahvisti aseistakieltäytymisoi-
keuden päätöksessään tapauksesta 
Bayatjan vs. Armenia heinäkuussa 
2011. Useat kansainväliset organisaa-
tiot, mm. Euroopan neuvosto, ovat 
tuominneet aseistakieltäytyjien van-
gitsemisen ja sen, ettei siviililuon-
toista vaihtoehtoa asepalvelukselle 
ole luotu. 14.3.2012 julkaisemassaan 
raportissa Euroopan neuvoston par-
lamentaarinen kokous valitti, että si-
toumusten mukaisen lainsäädännön 
voimaan saattaminen on kestänyt 
”kohtuuttoman pitkän ajan, erityises-
ti huomioon ottaen että sekä sotilas- 
että vaihtoehtopalveluksesta kieltäy-
tyneitä on tuomittu vankilaan”.

29-vuotias kreikkalainen aseis-
takieltäytyjä Menelaos Exioglou sai 
neljän kuukauden ehdollisen van-
keusrangaistuksen Larisan sotilas-
tuomioistuimessa 18.12.2012. Häntä 
syytettiin ”tottelemattomuudesta”. Eh-
dollisen vankeuden lisäksi langetettiin 
6000 euron sakko. Ehdollisen van-
keusrangaistukset, joita langetetaan 
useita peräkkäin, sekä suurehko sakko 
ovat nykyään normaalikäytäntö aseis-
takieltäytyjiä tuomittaessa Kreikassa.

Tuomitun puolustus vaati, että 
sotilastuomioistuin totesi, ettei 
voi tuomiota siviiliä. Tämä vaati-
mus kuitenkin hylättiin. Lefkosan 
sotilastuomioistuin turkkilaisella 
”Pohjois-Kyproksella” oli hyväksynyt 
vastaavanlaisen vaatimuksen kyp-
roksenturkkilaista aseistakieltäytyjän 
Murat Kanatli tapauksessa 8.12.2011.

Muun muassa kreikkalaisten 
aseistakieltäytyjien puolesta toimi-
va EBCO-järjestö (European Bureau 
for Conscientious Objection) vaatii 
Kreikan viranomaisia lopettamaan 
kiireellisesti aseistakieltäytyjien vas-

Vuoden 1994 jälkeen syntyneet 
taiwanilaismiehet eivät enää joudu 
suorittamaan vuoden mittaista asepal-
velusta Taipein hallituksen luopuessa 
asevelvollisuudesta ”vahvemman ja 
pienemmän” armeijan tieltä. Asevel-
volliset ovat muodostaneet noin 60% 
Taiwanin armeijan vahvuudesta.

taiset oikeustoimet ja täyttämään 
kansainvälisten ihmisoikeussopimus-
ten maalle asettamat velvoitteet sekä 
laissa että käytännössä. ”Tuomitsemme 
vahvasti sen, että Kreikka kriminali-
soi nuoria aseistakieltäytyjiä. Maan on 
korkea aika kunnioittaa eurooppalaisia 
ja kansainvälisiä standardeja. Ei ole hy-
väksyttävää, että nuoret kreikkalaiset 
saavat vankeustuomioita vakaumuksen-
sa tähden, ja vielä vähemmän on hyväk-
syttävää, että heidät siviileinä tuomitaan 
sotilastuomioistuimissa”, lausui EBCO:n 
puheenjohtaja Friedhelm Schneider.

Menelaos Exioglou kutsuttiin soti-
laspalvelukseen elokuussa 2010. Hän 
kieltäytyi sekä pakollisesta sotilaspal-
veluksesta että vaihtoehtopalvelukses-
ta, joka on rangaistuksen luontoinen 
ja syrjivä kreikkalaisia aseistakieltäy-
tyjiä kohtaan.

Kreikka tunnusti aseistakieltäyty-
misoikeuden viimeisenä Euroopan 
unionin maana vasta vuonna 1997, 
jolloin siviilipalvelus mahdollistui. La
ki on kuitenkin monissa suhteissa kau-
kana kansainvälisistä standardeista.
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“KAIKKIEN MIESTEN  
ARMEIJAN KÄYMISEEN 

PERUSTUVASTA 
ASEVELVOLLISUUDESTA 

ON TULLUT SUOMALAISEN 
MILITARISMIN 

FRANKENSTEININ 
HIRVIÖ TAI JUUTALAISEN 

TARINAN GOLEM.”

kehitys ei näy laeissa vaan vain käy-
tännössä. Kun poliittista tahtoa ase-
velvollisuusjärjestelmän uudistami-
seen tai edes siitä keskustelemiseen ei 
näytä olevan, muutos tapahtuu sitten 
tavalla, jolla se voi tapahtua keskuste-
lematta. Mielenkiintoiseksi tilanteen 
tekee tietysti se, että keskustelua on 
useaan otteeseen yritetty tuloksetta 
herättää mm. armeijan komentajan 
Ari Puheloisen toimesta (viimeksi 
marraskuisen varusmiesten verohel-
potus -aloitteen myötä). Kaikkien 
miesten armeijan käymiseen perustu-
vasta asevelvollisuudesta on todella 
tullut suomalaisen militarismin Fran-
kensteinin hirviö tai juutalaisen tari-
nan Golem, joka ei enää suostukaan 
mukautumaan luojansa tahtoon ja 
väistymään aikansa kuluttua loppuun. 
Tällöin ainoaksi ratkaisuksi jää lopul-
ta hirviön tappaminen kokonaan.

Asevelvollisuutta halutaan selon-
teossa ”turvata” parantamalla sitä 
suorittavien ”taloudellista, yhteiskun-
nallista ja sosiaalista asemaa”. Paino-
pisteenä ei kuitenkaan mainita esim. 
palvelusaikaisien etuuksien paranta-
mista (sehän maksaisi), vaan ”erityis-
tä huomiota kiinnitetään palveluksen 
hyväksi luettavuuteen opinnossa ja yh-
teiskunnan eri tehtävissä”. Yksinkertai-
semmin sanottuna halutaan siis lisää 
ammattikorkeakoulujen opintopis-
teitä armeijan käymisestä sekä sitä, 
että RUK:n käyminen painaa edel-
leen työelämässä. Tällaisen pyrinnön 
ilmeistä ongelmallisuutta ihmisten 
yhdenvertaisuuden kannalta ei luon-
nollisesti noteerata mitenkään, joten 
Aseistakieltäytyjäliiton jo vuosia to-
teuttamalle syrjinnän vastaiselle kam-
panjalle näyttää olevan tilausta myös 
jatkossa. 

Siviilipalvelusta ei tämänkertaises-
sa selonteossa mainita sanallakaan. 
Kyseessä on myönteinen asia, sillä 
edellisessä, vuoden 2009 selonteossa 
sitä haluttiin muuttaa ”yhteiskunnan 
kriisivalmiuksia” tukevaan suuntaan. 
Tämän seurausta oli pari vuotta sit-
ten toiminut ”Siviilipalvelus 2020” 
-työryhmä, joka mietinnössään totesi 
”kriisisivarin” kuolleena syntyneeksi 
ajatukseksi, mikä näyttäisi siis men-
neen viimein laajempaankin jake-
luun. Valtionhallinnon yleinen hil-
jaisuus siviilipalvelukseen liittyvissä 
asioissa viittaa muutenkin siihen, että 
muutama vuosi sitten esillä ollut aja-
tus sivarin ”kehittämisestä” asevelvol-
lisuutta enemmän tukevaksi ei tällä 
hetkellä tunnu herättävän kovinkaan 
laajaa innostusta.

kaj raninen

vapautettavien määrän voimakkaan 
kasvun myötä. Miten selonteossa 
kommentoidaan tätä kehitystä, jota 
voidaan perustellusti kutsua hiljai-
seksi siirtymiseksi valikoivaan ase-
velvollisuuteen? Vastaus kuuluu: käy-
tännössä ei mitenkään. Yksi poikkeus 
sentään löytyy: palveluksen suoritta-
vien määrän vähenemiseen viitataan 
lyhyesti puhuttaessa käynnissä olevas-
ta armeijan organisaatiouudistukses-
ta, ja sen syyksi mainitaan ”palvelus-
kelpoisten” ikäluokkien pieneneminen 
sekä armeijan sodanajan vahvuuden 
pienentäminen. Muotoilu pitää toki 
totuuden sisällään, mutta vieläkään ei 
uskalleta sanoa ääneen, ettei armeija 
enää haluakaan kouluttaa suurta osaa 
nuorista miehistä.

Vaikkei selonteon riveiltä aiheesta 
juuri löydy, niiden välistä löytyy pal-
jonkin. Asevelvollisuus on siinä esillä 
lievästi sanottuna maltillisesti. Teks-
tin johdannossa sanotaan, että ylei-
nen asevelvollisuus säilyy ”yhtenä” 
puolustuksen perusratkaisuna, mutta 
mitään perusteluja tälle ei enää yrite-
täkään esittää, ja esim. puolustuspo-
litiikan lähitulevaisuuden linjaukset 
esittelevässä alaluvussa (5.1.) asevel-
vollisuuteen ei viitata mitenkään. 

Käytännössä tämä merkinnee sitä, 
että nykyinen kehitys jatkuu myös lä-
hitulevaisuudessa: palveluksen suorit-
tavien määrä vähenee edelleen, mutta 

pää pENsAAssA

Valtioneuvoston selonteko ”Suo-
men turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 
2012” tuli eduskunnan käsittelyyn 
joulun alla. Eniten huomiota herätti 
jälleen NATO-kysymys, jonka suhteen 
jatketaan vakiintuneella linjalla: kun 
täysjäsenyys on ihmisten kielteisen 
suhtautumisen takia toistaiseksi mah-
dottomuus, toimitaan sitten niin että 
muodollisen jäsenyyden puutteella on 
mahdollisimman vähän merkitystä. 
Armeijan NATO-yhteensovittaminen, 
laaja yhteistyö ja NATO:n operaa-
tioihin osallistuminen kun on ollut 
mahdollista ilmankin. Kuten joissakin 
asiaa koskevissa kommenteissa to-
dettiin, uutena koodinimenä NATO-
lähentymisen jatkamiselle selonteossa 
lanseerataan laajasti ”Pohjoismaista 
yhteistyötä”.

Suomen puolustuspolitiikan ikiai-
kainen kulmakivi, asevelvollisuusjär-
jestelmä, on elänyt viimeiset vuodet 
muutoksen kourissa palveluksesta 
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Valkonen määräsi erään alaisensa 
ampumaan hänet. Ensimmäinen ja 
toinen tehtävään pyydetty kieltäyty-
vät, kolmas suostui.

Vaikka Pekurisen teloitus oli tuol-
loistenkin sota-ajan lakien mukaan ää-
rimmäisen kyseenalainen teko, ketään 
ei koskaan syytetty siitä oikeudessa. 
Hänen kohtalonsa nousi laajempaan 
tietoisuuteen vasta vuosikymmeniä 
sodan jälkeen. Vuonna 1998 Erno 
Paasilinna julkaisi Pekurisen elämästä 
kertovan kirjan ”Rohkeus”. Helsingin 
Itä-Pasilassa Rauhanaseman vieressä 
sijaitseva puistikko nimettiin hänen 
mukaansa vuonna 2006. Aseistakiel-
täytyjäliitto on järjestänyt vuosittai-
sen muistokäynnin Pekurisen haudal-
le Malmin hautausmaalla vuodesta 
1995 alkaen.

kaj raninen

kahden vuoden ja kahden kuukauden 
vankeustuomion.

Pekurisen vapautuessa tuomion-
sa suorittaneena lokakuun lopussa 
1941, oli jatkosota ollut käynnissä jo 
useamman kuukauden. Usko Saksan 
ñ ja siinä sivussa Suomen ñ voittoon 
maailmansodassa oli vielä tuossa vai-
heessa kova, eikä toisinajattelijoiden 
”uhmailua” katsottu tarpeelliseksi 
sietää. Helsingin suojeluskuntapiirin 
oikeusupseerin Tauno Tirkkosen suo-
situksesta Pekurista ei enää saatettu 
sotaoikeuden eteen, vaan toimitettiin 
suoraan rintamalle.

Hänet kuljetettiin Suomussalmen 
rintaman etulinjaan, noin 90 kilomet-
riä nykyisen itärajan taakse, iltapäi-
vällä 5.11.1941. Pekurisen kieltäy-
dyttyä ottamasta asetta ja menemästä 
asemiin komppanianpäällikkö Pentti 

Arndt Pekurinen oli aseistakieltäy-
tymisen uranuurtaja Suomessa. Hän 
ilmoitti kieltäytyvänsä suorittamas-
ta armeijapalvelusta marraskuussa 
1929. Kieltäytyminen johti yli kaksi 
vuotta jatkuneeseen vankeuskiertee-
seen, jonka aikana hän Lapuan liike 
”kyyditti” hänet. Se vaikutti kuitenkin 
myös suurelta osin siihen, että asevel-
vollisuuden suorittaminen armeijalai-
toksen ulkopuolella, siviilipalveluk-
sessa, hyväksyttiin vuonna 1931.

Silloinen siviilipalveluslaki - ku-
ten seuraajansakin aina vuoteen 2008 
saakka - oli voimassa vain rauhan ai-
kana, joten talvisodan sytyttyä Peku-
rinen oli jälleen palvelusvelvollinen. 
Hänet määrättiin sotilaspalvelukseen 
joulukuussa 1939 ja uuden kieltäy-
tymisen jälkeen hänelle langetettiin 
sotaylioikeudessa helmikuussa 1940 

”Elit rauhalle, siksi sinut ammuttiin. Sä elät sittenkin!”, Arndt Pekurisen hautakivi Malmin hautausmaalla Helsingissä julistaa.
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Avoimuuden puolesta
ja muita naurettavuuksia
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Vuonna 2011 sukupuoli- ja 
seksuaalivähemmistöjen 
oikeuksia peräävällä Pride-
marssilla Tukholmassa kohua 
aiheuttivat Ruotsin puolustus-
voimat ja sen osallistumista 
vastaan mieltään osoittaneet 
antimilitaristit. Miksi kukaan 
menee osoittamaan mieltään 
karnevaalille, ja mitä ihmet-
tä armeija siellä tekee?

2010-luvun perinteinen Pride-
juhla kulkueineen, teemaklubeineen 
ja oheistapahtumineen pyrkii avoi-
muuteen ja huolettomaan karnevaali-
tunnelmaan niin Ruotsissa kuin Suo-
messakin. Viime vuonna Helsingin 
Pride-kulkue keräsi arviolta yli 8000 
tuhatta osallistujaa. Etenkin Ruotsissa 
Pride-juhlat ovat kasvaneet karneva-
listisiksi massa-tapahtumiksi, johon 
osallistuvat niin homo-, lesbo-, bi- ja 
transväki (myöh. HLBT) kuin näiden 
kummit, mummit ja kissatkin. Tuk-
holman Pride onkin Pohjoismaiden 
suurin HLBT-tapahtuma.

Jokavuotiseen juhlaan osallistuvat 
myös muun muassa Ruotsin puolus-
tusvoimat, poliisi ja maahanmuutto-
virasto. Viitisen vuotta sitten Ruotsin 
puolustusvoimat teki päätöksen, ettei 
Pride-kulkuetta lasketa mielenosoitus-
marssiksi, ja siten puolustusvoimien 
edustajat saavat osallistua tapahtu-
maan univormuissa. Samaa mieltä oli 
puolustusvoimien riveissä marssinut 
luutnantti Carlsson, jota Dagens Ny-
heter haastatteli tempauksesta viik-
koa ennen vuoden 2012 Pridea (DN 
31.7.2012).

todEllisUUtENNE tAppAA!

Edellisvuoden Pridessa Carlsso-
nin huoleton karnevaalitunnelma oli 
kuitenkin säröillyt, kun kulkueeseen 
osallistunut Ruotsin puolustusvoi-
mat sai seurakseen antimilitaristeja. 
Tukholman Pride-kulkueessa vuonna 
2011 puolustusvoimien rivistö oli ni-
mittäin päätynyt rauhanjärjestö Ofo-
gin puhekuplatempauksen kohteeksi. 
Aktivistit kantoivat univormuihin 
sonnustautuneen blokin ympärillä 
puhekuplien muotoon leikattuja kylt-
tejä, joissa luki ”Täällä minä marssin ja 
puolustan ihmisoikeuksia samalla kun 
työni on loukata muiden ihmisoikeuk-
sia” ja ”Olen yhtä hyvä tappamaan kuin 
heterosotilaat”. 

Puhekuplatempauksen lisäksi akti-
vistit tukkivat tien puolustusvoimien 
kojulle heittäytymällä makaamaan 
kojun eteen. Die in -tempauksellaan 
ja pitelemällään banderollilla akti-

vistit viestittivät puolustusvoimille: 
”Teidän todellisuutenne tappaa”. Isku-
lause oli vastaus Ruotsin puolustus-
voimien rekkaakin Pride-juhlassa ko-
ristaneeseen mottoon Avoimuus – osa 
todellisuuttamme. Lausahdus on osa 
armeijan lanseeraamaa laajempaa 
avoimuus-kampanjaa, jolla halutaan 
levittää kuvaa puolustusvoimista 
avoimena ja viihtyisänä paikkana.

Tempauksesta tuohtunut Carlsson 
totesi, etteivät antimilitaristiset miele-
nilmaukset kuulu Pride-kulkueeseen, 
jonka tulisi edistää iloa ja onnea. 
Carlsson oli myös sitä mieltä, ettei 
Ofogin tempaukseen osallistuneiden 
tavoitteena ollut ajaa seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöjen asiaa, vaan 
että aktivistit käyttivät tapahtumaa 
hyväkseen vastustaakseen puolustus-
voimia. 

Upseerille kulkueeseen osallistu-
minen oli tärkeää muun muassa sik-
si, että varusmiehenä ”saattaa päätyä 
palvelemaan ryhmissä, jotka koostuvat 
muiden maiden kansalaisista ja kokoon-
tuvat YK:n lipun alle, ja joissa ei ole ok 
olla avoin [seksuaalisuudestaan].” Toi-
sinaan kun kuuntelen bussissa Santa-
haminasta lomille suuntaavia nuoria 
varusmiehiä, tulee mieleen että Carls-
sonilla olisi varmaan suomalais-ruot-
salaisissa YK-joukoissa aika tukalat 
oltavat. Silti epäilen, että näin sanoes-
saan Carsson viittasi kuitenkin joihin-
kin muihin kansalaisuuksiin ja etni-
syyksiin, jossakin kauempana omasta 
kulttuurista.

kUmmA ANtimilitArismi

Aletaanpa selvennyksen vuoksi 
alusta. Miksi sukupuoli, seksuaali-
suus ja politiikka kuuluvat yhtä lailla 
Pride-tapahtumaan kuin ydinaseiden 
vastaiselle toimintaleirillekin? Miksi 
queer ja antimilitarismi liittyvät erot-
tamattomasti toisiinsa?

Militarismi on järjestelmä, joka 
perustuu tietynlaisille näkemyksille 
sukupuolesta, turvallisuudesta ja vä-
kivallasta. Se ylläpitää kaksinapaista 
ja epätasa-arvoista sukupuolijärjes-
telmää suojellakseen naisia, lapsia, 
valkoisia, rikkaita - ketä milloinkin - 
ulkopuolisilta uhilta. Se erottelee mei-
dät niistä toisista: me, joiden vuoksi 
on hyväksyttävää käydä sotaa, niistä, 
joita vastaan sotiminen on hyväksyt-

tävää. Näin se oikeuttaa systemaatti-
sen väkivallan ”meidän” puolestam-
me, ja väkivallan siellä, missä on 
vain ”toisia”. Kuten mielenosoituksen 
puhekuplassa todetaan, militarismi 
suojelee väkivalloin yhden ryhmän 
intressejä samalla, kun toista hallitaan 
väkivalloin.

Queer merkitsi englannin kieles-
sä alun perin outoa, kummallista tai 
pervoa; nykypäivänä queer viittaa 
myönteisessä mielessä niihin, jot-
ka eivät halua määritellä sukupuol-
taan tai seksuaalisuuttaan valmii-
den muottien mukaan. Queer-teoria 
pyrkii kyseenalaistamaan vallitsevia 
käsityksiä kahdesta toisilleen vas-
takkaisesta sukupuolesta ja kritisoi 
feministisiä liikkeitä muun muassa 
niiden heterokeskeisyydestä. Teoria 
on saanut vaikutteita etenkin 1990-lu-
vun queer-aktivismista, joka arvosteli 
reformististen homo- ja lesboliikkei-
den säyseyttä. Samalla queer haastaa 
HLBT-politiikan, joka perustuu seksu-
aalivähemmistöjen edunvalvontaan ja 
oikeuksien lisäämiseen.

Myös seksuaalivähemmistöjen pii-
rissä käydään keskustelua militaris-
miin liittyen niin Pohjoismaissa kuin 
kauempanakin. Yhdysvalloissa mieli-
piteitä on jakanut erityisesti väittely 
armeijan Don’t Ask, Don’t Tell tai tut-
tavallisemmin DADT-politiikasta. ”Älä 
kysy, älä kerro” oli laki, joka mahdol-
listi homoseksuaalien ja biseksuaalien 
erottamisen armeijasta mikäli nämä 
toivat avoimesti esille seksuaalisen 
suuntautumisensa. Lain kumoami-
nen vuonna 2011 on mahdollistanut 
seksuaalivähemmistöjen avoimuuden 
heidän palvellessaan armeijassa. Yh-
dysvaltojen ”homoyhteisössä” harva 
piti DADT-politiikkaa sinänsä hyvänä, 
mutta uuden lainsäädännön riittävyy-
destä ja tarpeellisuudesta ei ole yksi-
mielisyyttä.

Intuitiivisesti kaikkien yksilöiden 
yhtäläinen vapaus puhua seksuaali-
suudestaan ja oikeus osallistua maansa 
puolustamiseen kuulostavat monesta 
kivalta. Liberaalimpaan amerikkalais-
väestöönkin yksilön oikeuksia ylistä-
vä retoriikka uppoaa melko helposti. 
Kritisoijien mielestä lakimuutos toimii 
kuitenkin vain kasvojenkohotuksena, 
jolla perustellaan muukalaisvihaa 
ja armeijan olemassaoloa. Heidän 
mukaansa lakimuutos on yksi yritys 
kosiskella seksuaalivähemmistöihin 
kuuluvia osaksi kansallismielistä rin-
tamaa, joka käy sotaan islamia ja mui-
ta ulkopuolisia uhkia vastaan. Pyrki-
mällä sisällyttämään homoseksuaalit 
osaksi asepalvelusjärjestelmää hae-
taan oikeutusta sodille maissa, joissa 

”MILITARISMI ON 
JÄRJESTELMÄ, JOKA PERUSTUU 
TIETYNLAISILLE NÄKEMYKSILLE 

SUKUPUOLESTA, 
TURVALLISUUDESTA JA 

VÄKIVALLASTA.”
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poikkeava seksuaalisuus tai väärän 
sukupuolen ruumiiseen syntyminen 
voivat johtaa kuolemaan.

Vastaavasti naisten vapauttamista 
islamistien sorrosta käytettiin Valkoi-
sessa talossa oikeutuksena ryhtyä so-
taan Afganistania vastaan. Israelissa 
naisten suurta osallisuutta asepalve-
lukseen pidetään edistyksellisyyden 
merkkinä, ja liputtamalla tasa-arvon 
ja demokratian puolesta perustellaan 
palestiinalaisalueiden miehitystä ja 
väkivaltaista rajakontrollia. Suomes-
sakin rasismia oikeutetaan sillä, että 
fundamentalistimuslimit sortavat ho-
moja ja naisia.

kEtä vAstAAN väkivAltAA?

Hetkeksi voisi pysähtyä mietti-
mään, miksi vieras etnisyys puetaan 
islam-hirviön tummaan burkhaan ja 
samaan aikaan hunnutettuja naisia ei 
edes katsota kadulla silmiin. Samal-
la väkivalta ja epätasa-arvo liitetään 
toisaalle kuin omaan yhteiskuntaan, 
jossa sen läsnäoloa ei tunnusteta; näin 
vältytään puuttumasta ongelmiin 
omassa kulttuurissa. Unohdetaan, 
millaiseen sävyyn Tuntemattomassa 
sotilaassa – jota pidetään realistisena 
aikalaiskuvauksena – puhutaan suur-
ten tapahtumien kulisseissa puuhas-
televista naisista. Unohdetaan, että 
Suomenkin varuskunnissa homoa 
käytetään haukkumasanana niis-
tä, jotka juoksevat hitaammin, eivät 
käyttäydy kuten suomalaisen miehen 
kuuluu tai, jestas sentään, kieltäytyvät 
asepalveluksesta kokonaan.

Kirby Dickin ja Amy Zieringin do-
kumentti The Invisible War käsittelee 
raiskauksia ja niistä vaikenemista Yh-
dysvaltain armeijassa. Sekä miehiin 
että naisiin kohdistuva seksuaalinen 
väkivalta on tilastojen mukaan yleis-
tä, tekijöiden joutuminen vastuuseen 
sen sijaan erittäin harvinaista. Doku-
mentti ei ota kantaa koko armeijains-
tituution ongelmallisuuteen, mutta 
sen sijaan esimerkkitapaukset sekä 
elokuvan taustalla olevat tilastot pu-
huvat puolestaan. Ne kertovat ra-
kenteellisesta ongelmasta: väkivalta 
järjestelmän sisällä ei ole sattuman-
varaista vaan jatkuvaa, ja väkivaltaa 
kokevien on hierarkkisessa instituuti-
ossa vaikeaa tai mahdotonta puuttua 
vallankäyttöön joutumatta itse ongel-
miin.

Esimerkkejä olisi toki lukuisia 
muitakin. Armeija on kuitenkin sikäli 
erityinen paikka ja vallan areena, että 
sen tavoitteena on kouluttaa yksilöitä 
käyttämään vakivaltaa yhdessä, koor-
dinoidusti. Militarismissa väkivallalle 

”Todellisuutenne tappaa!”, julistettiin Ruotsin armeijan Pride-kojulla.
(kuva: Ofog)

Ofogin mielenosoitukseen kuului myös puhekuplatempaus. 
(kuva: Ofog)

”SUOMENKIN VARUSKUNNISSA HOMOA KÄYTETÄÄN 
HAUKKUMASANANA NIISTÄ, JOTKA JUOKSEVAT  HITAAMMIN, 

EIVÄT KÄYTTÄYDY KUTEN SUOMALAISEN MIEHEN KUULUU 
TAI KIELTÄYTYVÄT ASEPALVELUKSESTA KOKONAAN.”
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osoitetaan oikea aika, paikka ja kohde 
jossakin oman viiteryhmän ulkopuo-
lella: jossakin toisaalla, toisia vastaan. 
Siihen liittyy siis erottamattomasti toi-
seuden logiikka. 

Ongelmallista tässä on tietysti se, 
että väkivalta ei kysy lupaa. Se ilme-
nee kaikilla elämän alueilla, eikä vä-
kivaltaisia käyttäytymismalleja niin 
vain eristetä kaukaiselle sotatante-
reelle. Väkivalta ratkaisukeinona, kun 
siihen kerran oppii, ei erottele vaan 
puskee pahan paikan tullen pintaan 
niin kotona, koulussa, kännissä kuin 
siellä nakkikioskillakin. Erityisen 
helppoa väkivallan käyttö on silloin, 
kun toisesta ei löydetä samastumisen 
kohdetta vaan toinen nähdään uhkaa-
vana, vieraana ja vailla ihmisyyttä. 
Ymmärtämättömyys voi kypsyä muu-
kalaisvihaksi, oli kyseessä sitten trans-
sukupuolinen työkaveri tai vieraasta 
maasta kotoisin oleva siirtolainen.

Tässä queer astuu mukaan kuvi-
oon. HLBT-politiikka on perinteisesti 
keskittynyt vaatimaan seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöille enemmän 
oikeuksia ja elintilaa nykyisen yhteis-
kuntamallin sisältä. Tavoitteena on 
ollut yhtäläinen oikeus ydinperheen 
perustamiseen, kirkkohäihin ja ns. ta-
valliseen elämään: pyrkimys olla ihan 
tavallisia suomalaisia. 

Queer haastaa valkoiseen hete-
roseksuaalisuuteen nojaavan järjes-
tyksen ja puhuu sen sijaan perusta-
vanlaatuisen kulttuurinmuutoksen 
puolesta. Antimilitarismille taas on 
keskeistä ajatus, että syytämällä rahaa 
sotateknologiaan ja puolustusvoimille 
paetaan yhteiskunnallisten ongelmien 
todellisia syitä, jotka löytyvät köyhyy-
destä, vallankäytöstä ja epätasa-ar-
vosta. Niinpä antimilitaristit kieltäy-
tyvät uskomasta propagandaa, jonka 
mukaan sodat ratkaistaan sotimalla 
lisää. Vastaavasti queer-aktivistit pai-

nottavat, että vaatimalla kovempia 
rangaistuksia viharikosten tekijöille 
ei ratkaista syrjinnän taustalla olevia 
ongelmia. 

Tätä luutnantti Carlsson ei tainnut 
ymmärtää väittäessään, ettei Ofogin 
tempaukseen osallistuneita kiinnosta-
nut sukupuoli- ja seksuaalivähemmis-
töjen asia, vaan ainoastaan Ruotsin 
puolustusvoimien mustamaalaami-
nen. Tempaus kritisoi nimenomaan 
puolustusvoimien yritystä oikeuttaa 
olemassaolonsa avoimuus-kampan-
jallaan, aivan kuin sisällyttämällä ho-
mot ja lesbot ”meihin” – patrioottisiin 
kunnon kansalaisiin, siis niihin hyviin 
ruotsalaisiin – antaisi mandaatin hyö-
kätä niitä toisia vastaan, miehittää ja 
kolonisoida.

Vuonna 2012, vuosi Ofogin tem-
pauksen jälkeen, Uppsala Priden jär-
jestäjät ilmoittivat Ruotsin liberaalien 
Nuorisoliitolle (LUF), etteivät puolue 
ja sen nuorisojärjestö ole tervetullei-
ta Pridelle, koska puolueen kannat 
eroavat järjestäjien arvomaailmasta. 
Järjestäjät mainitsivat syyksi muun 
muassa sen, että puolue hyväksyy HL-
BTQ-pakolaisten käännytykset mai-
hin, joissa heitä seksuaalisen suuntau-
tumisensa takia usein odottaa kidutus 
tai kuolema. Samalla vuonna Uppsa-
lan Pride eväsi osallistumisen kulku-
eeseen myös maahanmuuttoviraston 
ja poliisin osastoilta sekä Ruotsin puo-
lustusvoimilta.

pipsa toivonen

Kirjoittaja on antimilitaristi,
joka taistelee
(sukupuoli)hierarkioita vastaan 
– tai queer-feministi, joka haluaa 
maailman ilman sotaa ja 
piikkilankaa.
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JA
URAANIASETEOLLISUUS 

Talvi-
vaara
läHtEEt: 

http://www.dominionpaper.ca/articles/3685

http://www.nyheterna.net/kaernkraftens/the_origin_of_
nuclear_power/uranium_causes_many_deaths
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Vuoden 2012 lopulla kohistiin 
Kainuussa sijaitsevan Talvivaaran kai-
voksen kipsisakka-altaiden vuodosta, 
jonka seurauksena ympäristöön pää-
si raskasmetalleja ja uraania. Tämä 
herätti laajan kansanliikkeen Talvi-
vaaran kaivostoimintaa vastaan, ja 
samalla huomiota uraanin louhinnan 
ympäristöongelmiin. Uraanin louhin-
nalla on yhteyksiä myös aseteollisuu-
teen, joka käyttää uraania pommeihin 
ja ammuksiin. 

Sivari&Totaali haastatteli Suomen 
luonnonsuojeluliiton puheenjohtajaa 
Risto Sulkavaa Talvivaaran ongel-
mista.  ”Huolestuimme Talvivaaran 
kaivoksesta jo useampi vuosi sitten, 
kun kaivokselle haettiin lupia. Kai-
voksessa oli lupahakemuksen mukaan 
suljettu jätevesien kierto. Kaivoksen 
toimintaan kuitenkin käytetään jun-
avaunullinen rikkihappoa viikossa ja 
tuhansia kuutioita vettä.”  Tällaisten 
määrien varastoiminen ei ole miten-
kään ongelmatonta. 

Vuoto siis oli ennen pitkään odo-
tettavissa.  Mittavat määrät uraania 
ja raskasmetalleja vuoti niin kaivos-
alueelle kuin sen ulkopuolelle jokiin, 
järviin ja soihin. ”Se, että tällainen 
toiminta on mahdollista, kertoo, että 
Suomen lupakäytännöt ja ympäris-
töhallinto ovat surkeassa jamassa.” 
Talvivaaran vuodosta ei ole ollut vi-
ranomaistiedotusta juuri lainkaan, 
vaan lähes kaikki virallinen tiedotus 
on kulkenut osayhtiön oman tiedotta-
jan kautta.  Sen takia Stop Talvivaara 
-kansanliikkeen ja ympäristöjärjestö-
jen kuten Suomen luonnonsuojelulii-
ton tekemä tiedotustyö on ollut tärke-
ää tiedonsaannin kannalta. 

Raskasmetallit tuhoavat ekosys-
teemejä ja ovat haitallisia terveydelle. 
Lisäksi niitä on vaikea poistaa ym-
päristöstä ja ne leviävät esimerkik-
si kevättulvien mukana eteenpäin. 
Uraanipuoli on vielä aivan oma ky-
symyksensä. Säteilyä suurempana 
ongelmana Sulkava pitää uraanin 
kulkeutumista ympäristömyrkkynä 
ravintoketjussa. 

Myös uraanikaivosten suhde uraa-
niteollisuuteen on Risto Sulkavan 
mielestä huomionarvoista. Tuotan-
toketjua, jossa uraanista tuotetaan 
ydinvoimaloiden polttoainetta, ei voi 
erottaa aseteollisuuden tuotantopro-
sesseista. Samalla, kun uraanista teh-
dään polttoainetta, sitä voidaan myös 
käyttää pommeihin ja ammuksiin. 
Tätä ei pystytä mitenkään valvomaan. 

Talvivaara on hakenut uraanin 
talteenottolupaa, jotta se voisi myy-
dä uraania kansainväliselle Cameco 
-yritykselle. Cameco rikastaisi uraania 

Ranskassa tai todennäköisemmin Ka-
nadassa. Nämä ovat maita, jotka ovat 
tuottaneet uraania aseteollisuuden 
käyttöön. Köyhdytettyä uraania on 
käytetty ammuksissa Irakissa, Persi-
anlahden sodassa, Bosniassa ja Koso-
vossa. 

”Talvivaarasta louhittua uraania ei 
voida viedä suoraan Olkiluotoon. Se 
myydään uraanin maailmanmarkki-
noille ja vastaavasti ostetaan Suomen 
ydinvoimaloissa käytettävä uraani 
maailmanmarkkinoilta. Tällöin ei voi-
da, mitenkään tietää, minne Suomes-
sa louhittu uraani käytetään. Osa siitä 
voi kadota asetuotantoketjuun”, Risto 
Sulkava toteaa. ”Suomen luonnon-
suojeluliiton mielestä uraanikaivos-
toiminta pitäisi lopettaa kokonaan. 
Uraani on haitallista siitä lähtien, kun 
se louhitaan maaperästä. ”

Talvivaaran lisäksi Suomessa on 
vähintään 15 uutta kaivoshanketta 
pitkin Itä- ja Pohjois-Suomea. Ainakin 
viidessä näistä yhtenä tuotteena on 
uraani. Kultakaivoksissa usein louhi-
taan myös uraania, koska uraania ja 
kultaa on samoilla alueilla. Erityisesti 
Rompaksen kaivosvaltauksen alueella 
on erittäin suuri uraanipitoisuus. Ne-
tissä löytyy jo Rompaksen kaivoksesta 
markkinointivideoita kansainvälisil-
le sijoittajille, joissa markkinoidaan 
Suomea kaivosystävällisenä alueena. 
Samalla unohdetaan mainita, että ky-
seinen alue on luonnonsuojelualuetta. 
”Luonnonsuojelualueelle ei koskaan 
pitäisi mennä kaivosta perustamaan”, 
Risto Sulkava sanoo. 

vuokko viljanen

tAppAvA UrAANi

Köyhdytetty uraani on ydinpolt-
toaineen tuotantoprosessin si-
vutuote. Sitä käytetään ominai-
suuksiensa vuoksi muun muassa 
panssarintorjunta-ammuksissa. 
Tällaisia ammuksia käytettiin 
runsaasti muun muassa Irakin 
sodassa.
 
Köyhdytetty uraani aiheuttaa 
terveyshaittoja. Sitä sisältävistä 
ammuksista jää kohteeseensa 
ja ympäristöön hienoa jauhetta, 
joka voi kulkeutua kehoon keuh-
kojen tai vatsan kautta ja kulkeu-
tua munuaisiin tai maksaan myr-
kyttäen solut.   
 
Persianlahden sodan jälkeen on 
tehty tutkimuksia köyhdytetyn 
uraanin vaikutuksista muun mu-
assa irakilaisiin lapsiin, joilta on 
löydetty epätavallisen paljon 
syöpiä ja syntymävikoja. 
 
Uraanin käyttö aseteollisuudes-
sa ei ole uutta. Governmental 
Eldorado, josta myöhemmin tuli 
Talvivaaran kanssa yhteistyö-
tä tekevä Cameco, louhi uraa-
nia Port Radiumissa Kanadassa. 
Tätä uraania käytettiin elokuussa 
1945 Hirosimaan ja Nagasakiin 
tuhoavin seurauksin pudotet-
tuihin atomipommeihin.  Port 
Radiumin kaivoksella on ollut 
haitallisia vaikutuksia myös alku-
peräisväestöön.
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Rahaa
sodalla

tarkkaa vuosikertomusta: ”kansallisen 
turvallisuutemme asettama salaisuu-
den vaatimus koskettaa suurta osaa 
yrityksen toiminnasta”.

Yritys osallistui ensimmäisten 
atomipommien kehittämiseen pyö-
rittäessään 1940-luvulla Mound-la-
boratorioita Ohion Miamisburgissa 
Manhattan-projektia varten. Vuoden 
1947 jälkeen projekti jatkoi Kansalli-
sen energiakomission laskuun.

16.4.1947 yrityksen styreeniteh-
das paloi maan tasalle Texas Citys-
sä tehtaan lähelle ankkuroituneessa 
ranskalaisessa rahtialuksessa tapah-
tuneen ammaoniumnitraattiräjähdyk-
sen takia. 581 uhrin joukossa oli 145 
Monsanton työntekijää.

Vuosikymmenten ajan yritys oli 
yksi suurimmista kemikaalien tuotta-
jista Yhdysvalloista. ”Ilman kemikaa-
leja itse elämä olisi mahdotonta”, se 
kertoi mainoksessaan. Yritys oli myös 
ensimmäisiä laajoja mainoskampan-
joita käyttäneitä kemian teollisuuden 
toimijoita: vuonna 1977 se käytti mai-
nontaan 4,5 miljoonaa dollaria

Monsanton oli Agent Orangen tär-
kein tuottaja.† USA:n armeija käytti 
dioksiina sisältävää rikkakasvien tor-
junta-ainetta Vietnamin sodassa.

1990-luvun aikana Monsanto lo-
petti monia keskeisimpiä kemian 
alan toimintalinjojaan muuttuakseen 
teollisten biotieteiden edelläkävijäk-
si. Yritys investoi voimakkaasti bio-
teknologiseen tutkimukseen ja käytti 
maailmanlaajuisesti lähes 10 miljar-
dia dollaria ostaakseen siemenviljaa 
tuottavia yrityksiä. 1990-luvun lo-
pulla Monsantosta tuli ensimmäinen 
geenimuunneltuja elintarvikkeita 
laajasti markkinoiva yritys ja se käyn-
nisti aggressiivisen PR-kampanjan, 
jonka tarkoitus oli taivutella huoles-
tuneet ihmiset uskomaan geenimuun-
neltujen tuotteiden turvallisuuteen ja 
tarpeellisuuteen. Kampanja kääntyi 
kuitenkin itseään vastaan ja Monsan-
tosta tuli kasvavan maailmanlaajui-
sen geenimanipulaation vastustuksen 
kohde. Vuoden 1998 loppuun men-
nessä Monsanton kansainvälinen mai-
ne ”mörkönä” sekä laajojen investoin-
tien aiheuttamat taloudelliset paineet 
johtivat siihen, että markkinat menet-
tivät luottamuksensa yritykseen ja sen 
osakehinta romahti.

Vakaus palautettiin osittain sulau-
tumalla farmasian alan jättiläiseen 
Pharmacia/UpJohniin huhtikuussa 
2000. Sulautumisen seurauksen syn-
tynyt yritys ñ nimeltään Pharmacia 
ñ otti haltuunsa Searlen, Monsanto 
farmaseutiikkaan keskittyvän siiven. 
Maatalouskemian ja bioteknologian 

moNsANto Hyötyy myös sodAstA

Vuonna 1901 keinotekoisten ma-
keutusaineiden tuottamisella aloitta-
neella Monsantolla on pitkä historia 
vastustusta herättäneiden tuotteiden 
tuottamisesta sekä oikeudenkäynneis-
tä ja pitkälle viedystä lobbauksesta ja 
PR-strategioista kritiikin vaientami-
seksi. Monilla tuotteista on haitallisia 
sivuvaikutuksia: ne ovat sisältäneet 
PCB-yhdisteitä ja dioksiinia (Agent 
Orange ja muut klooratut torjunta-
aineet) tai rBGH:a (naudan kasvu-
hormonit). Yritys on kunnostautunut 
erityisesti geenimuuntelun alalla. Sen 
suurimpiin kriitikoihin kuuluu maan-
viljelijöitä, tutkijoita ja turvallisen 
ruoan puolestapuhujia.

HistoriAA

Monsanto on ollut selvästi näky-
vin ja eniten keskustelua herättänyt 
toimija bioteknologian käyttämises-
sä maanviljelyksessä. Yrityksellä on 
pitkä ja sotkuinen historia erilaisten 
vaarallisten kemikaalien tuottami-
sesta. Sen tuotteisiin on kuulunut 
kemiallisen sodankäynnin välineitä 
(Agent Orange), teollisuusmateriaale-
ja (PCB:t), elintarvikelisäaineita (Nut-
raSweet), maanviljelyskemikaaleja ja 
lääkkeitä.

Yrityksen perusti St. Louisista ko-
toisin ollut ostoasiamies John F. Quee-
ny vuonna 1901. (Monsanto oli hänen 
vaimonsa tyttönimi.) Liikevaihto ylitti 
miljoonan dollarin rajapyykin vuonna 
1915. Ensimmäisen maailmansodan 
loppuun mennessä makeutusaineil-
la aloittaneesta yrityksestä oli tullut 
monipuolinen kemikaalien tuottaja ja 
toinen maailmansota teki siitä olen-
naisen osan nopeasti kasvavaa soti-
laallis-teollista kompleksia. Se tuotti 
suuria määriä muoveja ja synteettisiä 
kuituja. Vuoden 1942 vuosikertomuk-
sessaan osakkaille yritys valitti, ettei 
voi enää antaa osakkeenomistajilleen 

On monia tapoja tehdä voittoa so-
dalla ja ilmeisin niistä on luonnollises-
ti aseiden tuottaminen. Tällä hetkellä 
tärkeimpiä asetehtailijoita USA:ssa 
ovat Lockheed Martin, Boeing, North-
rop Grumman, Raytheon ja General 
Dynamics, Euroopassa taas BAE Sys-
tems, Thales, Finmeccanica ja EADS.

Vähemmän ilmeistä on kuitenkin 
yksityisten alihankkijoiden, rakennus-
yhtiöiden ja pankkien kasvava rooli. 

Yksityiset yritykset tarjoavat pal-
veluja, jotka ovat aikaisemmin olleet 
armeijoiden ydintoimintaa, erityi-
sesti turvallisuuden alalla - teknisiä 
järjestelmiä, turvallisuuspalveluita ja 
turvallisuushenkilökuntaa. Irakissa 
yksityisten toimijoiden palveluksessa 
olevien ulkomaalaisten työntekijöiden 
määrää ylitti viime vuosikymmenen 
puolivälissä kaikkien maassa olleiden 
valtiollisten armeijoiden miesvahvuu-
den, USA:n armeijaa lukuun ottamat-
ta. Kyseessä ovat meidän aikamme 
palkkasoturit.

Rakennusyhtiöitä käytetään jäl-
leenrakennukseen pommien tuhottua 
infrastruktuurin. Oikeuden Irakin jäl-
leenrakentamiseen Bechtel and Halli-
burton yhdessä tytäryhtiönsä Kellog, 
Brown and Rootin kanssa. Sopimuk-
seen sisältyi myös vankien säilyttä-
miseen käytettyjen pidätyskeskusten 
infrastruktuuri.

Myös pankit hyötyvät aseellisis-
ta konflikteista tarjoamalla lainoja ja 
aseteollisuuteen tekemillään inves-
toinneilla. Ranskalaisen AXA:n kaltai-
set monialayritykset ovat käyttäneet 
asiakkaidensa rahoja investoimalla 
yrityksiin, jotka tuottavat rypälepom-
meja ja maamiinoja.

Yksi militarismin avulla rahaa 
tekevistä yrityksistä on mm. geeni-
muunnellusta soijasta pahaa mainetta 
kerännyt amerikkalainen maanvilje-
lyskemikaalijätti Monsanto, jonka toi-
mintaa käsitellään tarkemmin ohessa.

kaj raninen
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geneettisesti tuottamaan steriilejä 
siemeniä, mikä pakottaa viljelijät os-
tamaan uudet siemenet joka vuosi sen 
sijasta, että säästäisi omistaan. Mon-
santo on ilmoittanut, ettei käytä tätä 
teknologiaa, mutta se omistaa yhä 
patentit ja saattaa käyttää sitä tulevai-
suudessa.

syytöksiä lApsityövoimAN 
käytöstä iNtiAssA

Hollannin Intia-komitean teke-
män tutkimuksen mukaan yrityksen 
alihankkija käytti lapsia puuvillan 
siementen käsittelyyn altistaen heidät 
endosulfaanille ja muille hyönteis-
myrkyille ja maksoi palkkaa alle puoli 
USA:n dollaria pävältä.

kilpAilUN vAstAiNEN toimiNtA JA 
kUlUttAJAsUoJElU

Monsanto ei pidä siitä, että joku 
on julkisesti eri mieltä tai pyrkii hui-
jaaman yhtiötä. Monsanto on palkan-
nut suuria joukkoja yksityisiä ihmisiä 
selvittämään, käyttävätkö viljelijät 
luvatta yrityksen geenimanipuloitua 
siemenviljaa.

Vuonna 1997 Fox TV erotti toi-
mittajansa Steve Wilsonin ja Jane Ak-
ren, jotka olivat tehneet dokumenttia 
Monsanton kasvuhormonien käytön 
vaaroista. Monsanto oli painostanut 
Fox TV:a muuttamaan dokumentin 
sisältöä.

poliittiNEN vAikUtUsvAltA

Monsanton ja USA:n hallituksen 
sääntelyelinten (erityisesti Elintar-
vike- ja lääkevalvonnan) välinen 
pyöröovi on käynyt tiheästi. Tämän 
seurauksena Monsanto on kyennyt 
ohittamaan säätelyprosessin ja saa-
maan luvan geenimuunnelluille ja 
muille tuotteilleen minimaallisten tur-
vallisuustarkastusten jälkeen. USA:n 
vaikutuksen takia muiden maiden on 
ollut paljon vaikeampi saada voimaan 
tiukempia säätelymääräyksiä.

Javier Garate

LISÄÄ TIETOA WRI:N  
KAMPANJASTA SODASTA 
HYÖTYVIÄ YRITYKSIÄ VASTAAN: 

http://www.wri-irg.org/cam-
paigns/war_profiteers

jälkeen Monsanton tutkimukset jou-
tuivat huonoon valoon.

GEENimUUNtElU

Monsanton geenimuunneltujen 
elintarvikkeiden vaikutukset ympä-
ristöön ovat vielä suurimmaksi osaksi 
tuntemattomia. Alueilla, joissa geeni-
muunneltua tuotteita kasvatetaan 
kaupallisesti, kasvimyrkkytoleranssi 
leviää naapuriviljelyksiin ja vapaina 
kasvaviin kasveihin ristipölytyksen 
seurauksena. Geenimuunnellun sie-
menviljan käyttäminen kahlitsee vilje-
lijät kemiallisista aineista riippuvaan 
maanviljelykseen Useiden tieteellis-
ten tutkimusten mukaan Monsanton 
tuhohyönteisiä kestävissä geenimuun-
nelluissa tuotteissa hyödyntämä tek-
nologia saattaa tuhota myös monark-
kiperhosia ja muita ei-vahingollisia 
hyönteisiä.

iHmisoikEUdEt

Koska geenimuunteluteknologia 
on saanut paljon vastustusta kehitty-
neessä pohjoisessa, on Monsanto käyt-
tänyt paljon voimavaroja edistääk-
seen tuotteidensa käyttöä etelässä. 
Esimerkki tästä on Monsanto/Mahy-
con yritys saada geenimuunneltu puu-
villa Intian hallituksen säätelyproses-
sin läpi markkinoille. Päätöstä sallia 
geenimuunnellun puuvillan kaupalli-
nen kasvattaminen lykättiin vuodella 
intialaisten maanviljelijöiden ja eri 
puolilla maailmaa toimivien kansa-
laisjärjestöjen vastustuksen takia.

Monsantolla on patentti “tuhoaja-
teknologiaan”. Tuhoajateknologia tar-
koittaa sitä, että kasvit muunnellaan 

osastot, jotka yhä tunnetaan nimellä 
Monsanto, jäivät olemaan nimellises-
ti erillisenä yhtiönä, josta Pharmacia 
omistaa 85%.

Vuonna 2003 Monsanton toimitus-
johtaja Hugh Grant muutti yrityksen 
linjaa: riippuvuutta maatalouskemi-
kaalibisneksestä vähennettiin (myös 
geenimuuntelussa, jota koskeva kes-
keinen patentti oli vanhentumassa) 
ja huomiota kiinnitettiin enemmän 
siemenviljakauppaan.

dioksiiNi: tiEdEttä kAUpAN

Monsanto oli Dow Chemicalin 
ohella tärkein Agent Orangen tuot-
taja. USA:n armeija käytti torjunta-
ainetta kasvimyrkkynä taistellessaan 
sissejä vastaan Vietnamissa. Yritys on 
pyrkinyt politisoimaan dioksiinin hai-
tallisista vaikutuksista käytyjä keskus-
teluja.

Monsanton tekemät tutkimukset 
dioksiinille altistuneista työläisistä 
saivat osakseen kritiikkiä USA:n ym-
päristönsuojeluviranomaisilta. Tut-
kimuksen toteuttaneet Monsanton 
tutkijat (joiden tuloksia oli käytetty 
asettamaan raja-arvot dioksiinille, 
koska työläisiä koskevia epidemolo-
gisia tutkimuksia pidettiin luotetta-
vampina kuin sotaveteraaneja, joita 
koskevat altistumistiedot olivat puut-
teellisia) myönsivät, että toistakym-
mentä syöpään sairastunutta työn-
tekijää joiden tiedettiin altistuneen 
dioksiinille, oli siirretty ”vertailuryh-
mään” tai poistettu tutkimuksesta 
tuloksen manipuloimiseksi. Laajan 
väittelyn, julkisen huomion ja epäon-
nistuneen, asian paljastanutta jour-
nalistia vastaan nostetun oikeusjutun 

Muun muassa Kellogg’s on käyttänyt Monsanton tuotteita muroissaan.
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Jälkiviisaasti on helppoa ivata 
Barack “Drone Wars” Obaman palkit-
semista Nobelin rauhanpalkinnolla 
vuonna 2009. Jos haluamme uskoa 
Nobel-komiteasta hyvää, voimme 
hyväksyä, että he yksinkertaisesti 
palkitsivat Obaman inspiroivat pu-
heet – ydinaseista eroon pääsemisen, 
Yhdysvaltain ja Lähi-idän välien kor-
jaamisen ja niin edelleen – ansaitulla 
poliittisella tuella. Kuten monet meis-
tä, Nobel-komitea ei selvästikään ku-
vitellut uuden ylipäällikön johtavan 
viikoittaisia “tappolistoja” tai jatkavan 
lähes kaikkea edeltäjänsä ulkopoli-
tiikkaa. Historia on jo langettanut 
tuomionsa komitean hulluudelle. Jos 
kuitenkin Obaman palkinto oli toi-
vottoman ennenaikainen, on se EU:n 
kohdalla naurettavan myöhässä. Ei 
siksi, että se olisi myöhästynyt, vaan 
siksi, ettei sitä enää ansaita. 

Monet lakkasivat suhtautumasta 
Nobelin rauhanpalkintoon vakavasti 

Ansaitseeko
Euroopan Unioni 
    Nobelin

rauhanpalkintoa?

jo kauan aikaa sitten. Palkinnot sel-
laisille tahoille kuten Henry Kissinger, 
joka aktiivisesti tuki vallankaappauk-
sia demokraattisesti valittuja vasem-
mistohallituksia vastaan, pitivät huo-
len siitä. Kuitenkin niille, jotka yhä 
antavat tunnustusta rauhanpalkinnon 
saajalle, se yksinkertainen oletus, 
että kiitos EU:n sen jäsenmaat eivät 
ole enää sotineet keskenään, näyttää 
olevan tarpeeksi vahva peruste palki-
ta “kuusi vuosikymmentä” “rauhaa ja 
sovinnontekoa, demokratiaa ja ihmis-
oikeuksia Euroopassa”.  Uskoakseni 
kanssani ärsyyntymisen jakavat ovat 
vähemmistössä. Monet ovat selvästi 
ymmällään, jopa vihaisia, palkinnon 
ajoitukselle. EU:n sitoutuminen de-
mokratiaan ja ihmisoikeuksiin ei ole 
koskaan näyttänyt yhtä huteralta kuin 
nyt: niukkuuden ja teknokraattisen 
hallinnon pakkopaitoineen sekä pro-
testien rutiininomaisine tukahdutta-
misineen. Silti juuri nämä “vakavat 
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tuhansien EU:n sääntöjen ja määrä-
ysten asettaminen Balkanin valtioille 
eivät ole sama asia – kaukana siitä. 

EU:n epäonnistuminen Kosovon 
suhteen herätti unionin militarisaa-
tioon ensimmäistä kertaa; toistuvasti 
kerrottiin, että mahdollisen “seuraa-
van Kosovon” tapahtuessa EU olisi 
valmis. Valitettavasti tätä seurannut 
EU:n “konfliktien hallinta” sai muoton-
sa enemmänkin Tony Blairin “liberaa-
lin intervention” suunnittelijoilta kuin 

pitänyt mennä Euroopan neuvostolle, 
joka on edelleen täysin EU:sta erilli-
nen kokonaisuus.  

Nobel-komitea palkitsi myös fasis-
min kokeneiden Länsi-Euroopan mai-
den muutoksen demokratioiksi, mikä 
oli “ehto niiden EU-jäsenyydelle”. On 
kenties hiusten halkomista huomaut-
taa, ettei EU:ta vielä ollut olemassa 
(se oli edelleen vain taloudellinen yh-
teisö). Korkeimman luokan kauniste-
lua olisi kuitenkin jättää huomioimat-
ta ihmisten sankarillinen vastarinta 
Francoa, Salazaria ja sotilasjunttaa 
vastaan Espanjassa, Portugalissa ja 
Kreikassa, riippumatta heidän omas-
ta demokratian tahdostaan. Eivätkä 
keski- ja itäeurooppalaiset paenneet 
Neuvostoliiton kahleita liittyäkseen 
EU:hun – se nyt vain oli ainoa lähetty-
villä oleva vaihtoehto. Sumusilmäiset 
näkemykset EU:sta antifasismin lin-
nakkeena katsovat sopivasti läpi sor-
mien kaupan suosimissopimusta, jon-
ka silloinen Euroopan talousyhteisö 
allekirjoitti Francon Espanjan kanssa 
vuonna 1970. Samoin se ohittaa Iso-
Britannian ja Länsi-Saksan Francolle 
Yhdysvaltain kehotuksesta antaman 
hiljaisen tuen. 

Vaikka Yhdysvaltojen vetämän 
antikommunistisen politiikan osuus 
Euroopan yhdentymisessä ohitettai-
siinkin, on syytä keskittyä tarkemmin 
EU:n panokseen ihmisoikeuksien, 
rauhan ja demokratian edistämisessä 
Maastrichin sopimuksen astuttua voi-
maan vuonna 1993. Sopimus loi EU:n 
kolme “pilaria”, jotka tunnustimme 
kunnes Lissabonin sopimus sulautti ne 
nykyiseen jättirakennelmaan: nämä 
pilarit olivat yhteistyö taloudessa, tur-
vallisuus- ja puolustuspolitiikassa sekä 
oikeus- ja sisäpoliittisissa asioissa. 

EU:n ensimmäisen pilarin nykyti-
lasta ja yhden valuutan pönkittämän 
hillittömän neoliberalismin seurauk-
sista ei paljoa tarvitse sanoa. Mitä tu-
lee EU:n toiseen pilariin, turvallisuus- 
ja puolustuspolitiikkaan, Euroopassa 
on ollut yksi “konventionaalinen” sota 
toisen maailmansodan jälkeen: Bal-
kanin verilöyly. Rauhan ja sovinnon-
teon saralla EU:n rooli on kuitenkin 
ollut minimaalinen. Vuonna 1991 
Jugoslaviaan lähetti rauhanturvaajia 
YK, Kosovon vuonna 1999 “vapautta-
neet” (ja samalla suuren osa Serbiaa 
maan tasalle laittaneet) pommit olivat 
NATO:n, ja YK “hoiti” aluetta jälkikä-
teen. EU loisti poissaolollaan. Kun se 
viimein otti hoitaakseen joitakin teh-
täviä YK:lta, ainoa muutos olivat so-
tilaiden tunnukset ja logot byrokraat-
tien papereissa. Rauha on säilynyt, 
mutta “sovinnonteko” ja kymmenien 

“Jos Nobel-komitea
olisi halunnut antaa 

tunnustusta Euroopan 
yhdentymisen 

ihmisoikeusvaikutuksille, 
palkinnon olisi pitänyt mennä 

Euroopan neuvostolle, joka 
on edelleen täysin EU:sta 
erillinen kokonaisuus.”

“Taustalla oli usko 
siihen,että demokratiaa 

voitaisiin viedä eteenpäin 
pikemminkin Brysselissä tai 

New Yorkissa piirrettyjen 
“tiekarttojen” avulla kuin 

kaikki konfliktin puolet 
aidosti mukaan ottavalla 
rauhan rakentamisella.”

YK:n sinibarettien perinteistä.  Niinpä 
alkunsa saivat suuret suunnitelmat 
EU:n nopean toiminnan joukoista, 
jotka muodostuisivat “taisteluyksiköis-
tä” ja joita seuraisivat “kriisinhoitajat”. 
Taustalla oli usko siihen, että demo-
kratiaa voitaisiin viedä eteenpäin pi-
kemminkin Brysselissä tai New Yor-
kissa piirrettyjen “tiekarttojen” avulla 
kuin kaikki konfliktin puolet aidosti 
mukaan ottavalla rauhan rakentami-
sella.

Tämä kyseinen villitys meni pie-
leen, kun Afganistanin ja Irakin sho-
keeraa-ja-pelota -vaihetta pidemmälle 
suunnittelemattomien miehitysten 
seuraukset alkoivat paljastua. EU:n 
päätavoitteet sotilaalliselle kapasitee-
tille jäivät myös saavuttamatta, eikä 
vähiten sen vuoksi että Turkki veti 
pois aiemmin lupaamansa tuen sen 
jälkeen, kun useiden EU:n jäsenvalti-
oiden islamofobiset hallitukset teki-
vät selväksi, ettei muslimimaan ikinä 
annettaisi liittyä Euroopan Unioniin. 
Turkin viranomaiset ovat julkisesti 
valittaneet tulleensa “EU:n puolelta 
kohdelluiksi kuin kolmannen luokan 
valtio”; surullista että Nobel-komitea 
valitsi EU:n palkitsemisen tästä suh-
teesta.

Kumma kyllä komitea myös ohitti 
EU:n varauksettoman tuen Israelille, 
jota Javier Solana, EU:n ulkopolitii-
kan päällikkö vuosikymmenen ajan, 
kuvaili vuonna 2009 “Euroopan Unio-
nin jäseneksi vailla instituutioiden jäse-
nyyttä”. EU:n ja Israelin suhteita pa-
rannetaan edelleenkin. Tässä valossa 
on vaikea saada palestiinalaiset usko-
maan, että EU on edelleen sitoutunut 
rauhaan ja sovitteluun heidän kulmil-
laan EU:n naapurustossa.

taloudelliset ongelmat ja huomattava 
sosiaalinen levottomuus” innoittivat 
Nobel-komitean valitsemaan EU:n 
palkinnonsaajaksi. Perustelu tälle oli, 
että koska EU:n tulevaisuus ei ole iki-
nä näyttänyt näin epävarmalta, niin 
muistutetaan kaikkia siitä, kuinka 
hieno idea se on ja millainen katast-
rofi projektin epäonnistuminen tulisi 
olemaan. 

Meidän ei pitäisi joutua huipute-
tuksi tukemaan sokeasti jotakin sel-
laista, jonka liputtamat politiikat ja 
perusperiaatteet ovat kauan sitten ka-
donneet näkyvistä. Lisäksi meidän pi-
täisi vaatia parempaa Alfred Nobelin 
perinnön vaalijoilta. 

kUNNiA sillE JollE kUNNiA 
kUUlUU?

Tämän vuoden Nobelin rauhan-
palkinto lujittaa suosittua ja moni-
en eurooppalaisuutta käsittelevien 
tieteellistenkin kirjojen viljelemää 
myyttiä, jonka mukaan Euroopan yh-
dentyminen alkoi Euroopan hiili- ja 
teräsyhteisön perustamisesta vuonna 
1951. Tähän myyttiin liittyy myös 
laajasti kannatettu uskomus siitä, että 
taloudellinen yhteisö yksin esti rans-
kalais-saksalaisten sotien jatkumisen 
Euroopassa – aivan kuin ihmiset oli-
sivat vain unohtaneet 60 miljoonan 
hengen menetyksen, asevarustelun 
ja sodan. Mutta hyväksykäämme että 
aikaiset taloudelliset suhteet olivat 
avuksi, joskin havaiten että asiaan 
vaikutti muitakin seikkoja. 

Kaksi vuotta ennen kuin Ranska, 
Italia, Länsi-Saksa ja Benelux-maat 
allekirjoittivat sopimuksen yhteisistä 
hiili- ja teräsmarkkinoista, myös laa-
jemmat kansakuntien piirit pohtivat, 
kuinka estää Toisen maailmansodan 
kauhuja toistumasta. Kymmenen val-
tiota muodosti Euroopan neuvoston 
(ECHR), jonka tarkoitus oli antaa 
laillista painoarvoa Yhdistyneiden 
Kansakuntien juuri hyväksymälle Ih-
misoikeuksien julistukselle. Julistus 
itsessään oli suunniteltu erityisesti 
estämään uusi holokausti. Jos Nobel-
komitea olisi halunnut antaa tunnus-
tusta Euroopan yhdentymisen ihmis-
oikeusvaikutuksille, palkinnon olisi 
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jäsenten yhteistä toimintaa, joista voi 
vetää monenlaisia johtopäätöksiä, ja 
joista osa on syvästi ristiriidassa ny-
kyisten velvoitteiden kanssa.

tErrorismiN vAstAiNEN sotA: Ei 
oikEUttA, Ei rAUHAA

Nobel-komitea ei myöskään liiem-
min uhrannut ajatuksia EU:n “terro-
rismin vastaisen sodan” tuelle. Kuten 
monet eurooppalaiset, he ovat ken-
ties myös langenneet uskomaan, että 
silkka ihmisoikeuksien sopimuksen 
olemassaolo – vastakohtana Yhdys-
valtain tulkinnoille rikoksenteosta, 
kidutukselle ja määräämättömän 
pitkille vangitsemisille ilman oikeu-
denkäyntiä ja niin edelleen – riittää 
etäännyttämään heidät sotaisista ser-
kuistaan. Tietenkin, jos komitea olisi 
huomioinut monien EU:n jäsenmai-
den osallisuuden näihin barbaarisiin 
käytäntöihin ja EU:n instituutioiden 
surkean epäonnistumisen niiden tai 
Yhdysvaltain vastuuseen laittamises-
sa, se olisi saattanut tulla toisenlaiseen 
lopputulokseen. Tässäkin tapauksessa 
vain Euroopan neuvosto – ei EU – voi-
si esittää todella merkitseviä vaati-
muksia ihmisoikeuksien puolesta.    

Nobelin palkinnonjakajat selvästi 
jättivät omaan arvoonsa myös EU:n 
tauottoman terrorismin torjunnan, 
valvontapolitiikan ja turvallisuustek-
nologioiden edistämisen sekä laaja-
mittaisen hyökkäämisen muslimien 
ja muiden vähemmistöjen kimppuun 
Euroopassa. Pakollinen sormenjälkien 
tallentaminen, laaja tietoliikenteen 
valvonta, kahlitsematon pääsy talous-
asiakirjoihin, liikkeen valvonta: näillä 
alueilla EU on itse asiassa mennyt pi-
demmälle kuin amerikkalaiset kump-
paninsa, samalla rikkoen ohjesäännöt 
kerätyn datan jakamisessa Yhdysval-
tain kanssa. Nobel-komitean ylistämä 
“onnistunut kamppailu” ihmisoikeuksi-
en puolesta Euroopassa näyttää saa-
vuttaneen huippunsa 20 vuotta sitten. 
Kuten Tony Bunyan havannoi: Neu-
vostoliiton hajottua tarve taata mer-
kittäviä vapauksia sen vastakohdaksi 
katosi, ja EU alkoi pian laiminlyödä 
perusperiaatteitaan. Ainakin valvon-
nan suhteen EU alkaa omaksua joitain 
piirteitä aiemmalta viholliseltaan.      

EU on myös melkein hylännyt 
kerran niin ihailtavat rauhanrakenta-
misen perinteensä. Se seurasi kyseen-
alaistamatta, kun George Bushin 9/11 
jälkeinen “meidän puolellamme tai 
terroristien puolella” -mantra liitettiin 
kansainväliseen lainsäädäntöön YK:n 
turvallisuusneuvoston päätöslausel-
massa 1373. Tämä velvoittaa YK-

koska sillä ei ole “virallisia” todisteita 
käytännöstä. 

Sama tarina jatkuu Turkmenista-
nin – Uzbekistanin vain hieman vä-
hemmän brutaalin naapurin – koh-
dalla. Sen suhteen EU on päättänyt, 
ettei yleinen huoli ihmisoikeuksista 
voi tulla esteeksi maan kaasun tuo-
miselle Eurooppaan suunniteltua 
Kaspian putkistoa pitkin. Jotkut EU:n 
jäsenmaista lujittavat tätä naapuril-
lista “veljeyttä” vanhoilla kunnon ase-
kaupoilla, näytellen omaa rooliaan 
“rauhankongressissa”, jonka kollektii-
vinen osuus maailman asekaupoista 
on noin kolmannes. Loppujen meistä 
tulisi ilmeisesti odottaa “Keski-Aasian 
kevättä”, jolloin EU oletettavasti tees-
kentelisi olleensa demokratian ja ih-
misoikeuksien puolella koko ajan.

Tässä vaiheessa argumentteja 
EU:n edustajat keskeyttävät osoittaak-
seen että esitetty kritiikki on karkean 
epäreilua: esimerkiksi EU ei myy lain-
kaan aseita, sen tekevät jäsenvaltiot. 
Nämä ovat samoja jäsenvaltioita, tie-
tenkin, jotka ovat ensimmäisinä syyt-
tämässä kollegoitaan EU:n kollektiivi-
sista virheistä, tai EU:n instituutioita 
itseään epäsuositusta politiikastaan, 
mutta jotka mahdollisuuden tullen 
ottavat yhtä lailla tyytyväisinä kehut 
vastaan. Unioni silloin kuin sopii, kan-
sallisvaltioiden yhteisö silloin kun ei; 
kaksinaamainen Eurooppa siinä missä 
monitahtinenkin. Tämä ei kategori-
sesti ole argumentti syvempään integ-
raatioon tai keskusteluihin perustus-
lakijuristien kesken, vaan vetoomus 
arvioida rationaalisesti EU:n ja sen 

EU:n lyhytaikainen kiinnostus “li-
beraaliin interventioon” jätti jälkeensä 
NATO:n maailmanpoliisisuunnitel-
mia palvelevan unionin. Päätösvalta 
on edelleen Yhdysvalloilla, joka syyt-
tää EU:ta liiasta pehmeydestä; EU:n 
odotetaan kuitenkin saavan itsensä 
kuntoon, joskin rauhanrakennuksessa 
heikentyneenä. Vieläkin pahempaa, 
Yhdysvallat ja sen eurooppalaiset 
liittolaiset horjuttivat kohtalokkaasti 
[YK:n kansanmurhien ja muiden ri-
kosten ihmisyyttä vastaan estämiseen 
tähtäävää] R2P-hanketta ennen kuin 
se sai edes tilaisuutta osoittaa olevan-
sa muuta kuin viikunanlehti neoli-
beralismille. Sen sijaan, että EU olisi 
ajanut nimensä veroista Yhdistyneitä 
Kansakuntia, se valitsi neokonserva-
tismin, ja reputti. Tämä ansaitsee hal-
veksuntaa, ei Nobelin palkintoja.

Osa halveksunnasta meidän tulisi 
kuitenkin varata nykyisen Nobelin pal-
kinnon saajan suhteille Keski-Aasian 
diktatuureihin, joissa EU:n perusperi-
aatteet sivuutetaan energiakauppojen 
ja sotilaallisten palvelusten hyväksi. 
Esimerkiksi Uzbekistanissa, jota laa-
jasti pidetään yhtenä brutaaleimmista 
diktatuureista maailmassa, EU:n mää-
räämät sanktiot Andijan kaupungin 
joukkomurhasta kumottiin tai jätet-
tiin jatkamasta tehokkaasti vastapal-
veluksena Afganistanissa toimivien 
ISAF-joukkojen logistisesta tuesta. 
Lisäksi EU sanoo olevansa kyvytön 
toimimaan sen valtavan lapsimäärän 
puolesta, joka sadonkorjuukausien ai-
kana pakotetaan keräämään puuvillaa 
12 tuntia päivässä karmeissa oloissa, 
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maat kriminalisoimaan kaikki “ter-
roristijärjestöt” samalla jättäen niille 
vapaat kädet yksipuolisesti määritellä 
keitä “terroristit” ovat, kun yleisesti 
hyväksyttyä terrorismin määritelmää 
ei itse asiassa ole. EU:n ensimmäistä, 
27. joulukuuta 2001 hyväksyttyä “ter-
roristilistaa” yksinkertaisesti faksailtiin 
ympäri ulkoministeriöitä joululomi-
en aikana ja hyväksyttiin kirjallisella 
menettelyllä ilman keskustelua. Siitä 
lähtien, kuten Mark Muller niin täs-
mällisesti havainnoi, olemme nähneet 
terroristinimityksiä kaupattavan kuin 
hiilidioksidin päästöosakkeita. 

EU:n ansiolista tässä on erityisen 
kurja. Se tuomitsi Kurdistanin työvä-
enpuolue PKK:n tulitauon aikana vas-
talahjaksi Turkin sotilaallisesta tuesta. 
Nyttemmin listalta poistettu Iranin 
kansan muhajedin -järjestö julistettiin 
lainsuojattomaksi osana neuvotteluja 
Iranin ydinvalvonnasta. FARC:n EU 
nimitti “terroristiksi” Kolumbian kans-
sa käymiensä vapaakauppaneuvot-
telujen aikana huolimatta siitä, että 
Ranska ja Espanja edelleen yrittivät 
käynnistää uudelleen neuvotteluja 
FARC:n ja Kolumbian hallituksen vä-
lillä. Jälkimmäiset neuvottelut lakka-
sivat välittömästi.  

Tarina oli sama myös Tamilitiike-
rien kohdalla, jotka myös tuomittiin 
kesken neuvottelujen. Tästä lähtien 
he karttoivat kaikkea myöhempää 
dialogia, viitoittaen tietä Sri Lankan 
brutaalille “sotilaalliselle ratkaisulle” 
konfl iktissa; he laskevat edelleen ruu-
miitaan. Norjan Nobel-komitean pi-
täisi ymmärtää paremmin kuin useim-
pien muiden miksi meidän ei pitäisi 
pitää terrorisminimityksiä politiikan 
pelinappuloina: heidän hallituksensa 
vetäytyi välittömästi liittolaisuudes-
taan EU:n terrorismilistan kanssa, 
koska Norjan pitkäaikainen rauhan-
välittäjän rooli tuossa konfl iktissa mi-
tätöitiin yhdellä huitaisulla. 

Lisäksi Norja, joka ei ole EU:n jä-
senmaa, fasilitoi uudelleen aloitettuja 
neuvotteluja FARC:n ja Kolumbian 
hallituksen kanssa ñ järjestäpä kokous 
kielletyn terroristijärjestön kanssa 
esimerkiksi Iso-Britanniassa, ja voit 
joutua vankeuteen jopa kymmeneksi 
vuodeksi. Pointti on – ja tämä saisi 
varmasti Alfred Nobelin kääntymään 
haudassaan – että kansainväliset ter-
rorismintorjunnan puitteet eivät ole 

vain halvaannuttaneet “kansainvälisen 
yhteisön” konfl iktinratkaisua, vaan li-
säksi jättäneet kansalaisyhteiskunnan 
järjestöt, ammatilliset välittäjät ja 
“hiljaiset diplomaatit” täyttämään tätä 
tyhjiötä sillä uhalla, että ne krimina-
lisoidaan “materiaalisen tuen” antami-
sen kaltaisilla syytteillä, jotka jättävät 
aivan liikaa päätösvaltaa syyttäjälle.  

BrUtAAliUdEN JA 
piittAAmAttomUUdEN 
pAlkitsEmiNEN

EU:n ensimmäisen pilarin talous-
politiikka on vaikuttanut merkittä-
västi siihen sotkuun johon Eurooppa 
on nyt joutunut. Toisen pilarin tur-
vallisuus- ja puolustuspolitiikka on 
vakaasti kieltäytynyt Euroopan rau-
hanrakentamisen traditioista. Kuin-
ka on kolmannen pilarin, oikeus- ja 
sisäpolitiikan, laita? Kun Romano 
Prodi, silloinen Euroopan komission 
presidentti, niin karkeasti huomautti 
Osama Bin Ladenin tehneen “enem-
män oikeus- ja sisäpoliittisen yhteistyön 
eteen kuin Jean Monet”, hän hämärsi 
siteitä, jotka olivat jo pitkän aikaa 
yhdistäneet jäsenvaltioita tällä alalla: 
rajakontrollia ja “maahanmuuton hal-
linnan” politiikkaa. 

Siitä lähtien kun Ranska, Saksa ja 
Benelux-maat allekirjoittivat Scheng-
enin sopimukset sisäisten rajojen 
poistamisesta ja kompensoivista tur-
vallisuusjärjestelyistä ulkoisilla rajoil-
la, jäsenvaltiot ovat osallistuneet “kil-
pajuoksuun pohjalle” toteuttaakseen 
tiukempia ja kovempia rangaistuksia 
“laittomalle” maahanmuutolle ja kaik-
kea rasistista syyllistämistä mitä sii-
hen kuuluu. Ei myöskään tulisi unoh-
taa muita – joissain tapauksissa EU:n 
fasilitoimia – sopimuksia diktaattori-
en ja ihmisoikeuksien rikkojien kans-
sa maahanmuuton “puskurivaltioiden” 
luomiseksi Pohjois-Afrikkaan ja mui-
hin osiin maailmaa.

Kykenemättä yhteisymmärrykseen 
kuinka käyttää valtavia sotilaallisia 
voimavaroja joukkoina hyvään, on 
EU ollut kiireinen militarisoiden ra-
jojaan ohjaten samalla laajamittaista 
pakolaisten ja maahanmuuttajien de-
humanisointia. Zygmunt Baumania 
mukaillen: matkustaminen maail-
maan taloudellista voittoa etsien on 
yksi EU:n politiikan kulmakivistä, 
matkustaminen EU:n alueelle turvaa 
etsien on tuomittavaa. Samaan aikaan 
suurin osa eurooppalaisista on lähes 
täysin turtunut ei-toivottujen maahan-
muuttajien ja pakolaisten kärsimyk-
seen ja usein brutaaliin kohteluun, 
jotka Euroopan ihmisoikeustuomiois-

“Järjestäpä kokous 
kielletyn terroristijärjestön 

kanssa esimerkiksi
Iso-Britanniassa, ja voit 
joutua vankeuteen jopa 
kymmeneksi vuodeksi.”

tuimen oli määrä jättää historiaan. 
Presidentti Obamaa on oikeutetusti 
paneteltu Yhdysvaltain lennäkkien 
lähettämisestä metsästämään “mili-
tantteja” ja “tärkeitä kohteita”. Euroop-
pa on hiljaa koska EU valmistautuu 
lähettämään lennäkkejään ottamaan 
kiinni maahanmuuttajia ja pakolaisia. 
Nobelin rauhanpalkinnon saajamme 
ovat ainakin yhdenmukaisia. 

Kuten Nobel-komiteankaan, ke-
nenkään meistä ei pitäisi toivoa EU:n 
kuolemaa kiihkonationalismin uuden 
nousun hinnalla. Toisin kuin Nobel-
komitea, meidän tulisi tunnistaa vaa-
ra siinä, että EU:n tuputtama niuk-
kuus johtaa meidät siihen, ja säilyttää 
kykymme kritiikkiin. Kuten Steve 
McGriff en havannoi yli vuosikymmen 
sitten: “Vain, koska tarvitsemme kan-
sainvälistä näkökulmaa ihmiskunnan 
kohtaamiin ongelmiin 2000-luvulla, ei 
tarkoita, että tämä kansainvälinen lähes-
tymistapa, tämä Euroopan Unioni, yksi 
epäluotettaville ja äärimmäisen moneta-
ristisille periaatteille perustuva valuutta 
ja poliittinen järjestelmä, joka näyttää 
olevan lähes suunniteltu maksimoimaan 
korruptiota ja vauraiden eliittien hege-
moniaa, olisi ainoa tai paras tarjolla 
oleva kansainvälisen yhteistyön muoto. 
Jotta kykenisimme kehittämään aidosti 
kansainvälisiä instituutioita, jotka mah-
dollistavat yhteistyön samalla säilyttäen 
eri kansakuntien ihmisten demokraatti-
set oikeudet, meidän on ryhdyttävä pe-
rinpohjaiseen globaalin hallinnon uudel-
leenarviointiin. Mitä ei voi uudistaa on 
hylättävä, ja minkä voi valjastaa ihmis-
ten avuksi tulisi säilyttää.” Tämä tehtä-
vä ei ole koskaan ollut tarpeellisempi 
tai huolestuttavampi. Niin paljon kuin 
minua inhottaakin käyttää tätä sanon-
taa, viimeinen asia, mitä tarvitsemme, 
on vielä lisää helmiä sioille.

Ben Hayes

Kirjoittaja työskentelee 
kansalaisoikeuksia val-
vovassa Statewatch
-järjestössä sekä toimii 
Transnational Institu-
ten tutkijana. 

Tämä artikkeli on 
alunperin julkaistu 
osoitteessa
www.tni.org Creative 
Commons –tekijänoi-
keuslisenssillä. http://
www.tni.org/article/
does-european-union-
deserve-nobel-peace-
prize

Transnational Institu-

Tämä artikkeli on 
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asevelvollisuuden ulottuminen pel-
kästään miehiin.

Neljäs ja viides luku tarkastelevat 
koalitioita. Ensin pohditaan Leiceste-
rissä järjestettyjen Gazan pommituk-
sien vastaisten mielenosoitusten eri 
uskonnollisten ja poliittisten ryhmien 
yhteistoimintaan liittyviä haasteita ja 
mahdollisuuksia. Viidennessä luvussa 
taas käsitellään NATO:n huippuko-
kouksen vastamielenosoituksia Stras-
bourgissa ja erityisesti eri ryhmien 
suhtautumista väkivaltaan.

Kuudes luku tarkastelee Japanin 
rauhanliikettä painottuen okinawa-
laisten kamppailuun Yhdysvaltain 
tukikohtia ja miehitystä vastaan. Seit-
semännen luvun painopiste on Etelä-
Korean rauhanliikkeiden eroissa suh-
tautumisessaan Pohjois-Koreaan ja 
Yhdysvaltojen rooliin imperialismin 
ylläpitäjänä. Lopuksi esitellään vielä 
pienaseiden rajoittamiseen pyrkivää 
toimintaa ja vaikeutta saada pienasei-
den käyttöön liittyvä yhteiskunnalli-
nen ulottuvuus esille.

Cockburnin kirja toimii hyvänä 
oppaana rauhanliikkeiden sisäisiin 
kysymyksiin ja niiden välisiin ero-
avaisuuksiin. Se on myös erinomai-
nen osoitus feministisen teorian vält-
tämättömyydestä rauhanliikkeille.

paavo kolttola

tyy jatkuvana ja haastavana prosessi-
na, samoin patriarkaalisuuden ja mi-
litarismin yhteyden tuominen osaksi 
liikkeiden analyysiä.  Kirjan lukuisat 
esimerkit osoittavat tämän tärkeyden.

Kirjan kaksi ensimmäistä lu-
kua käsittelevät erityisesti naisten 
kamppailuja rauhanliikkeen sisällä. 
Ensimmäinen brittiläistä rauhan-
liikettä 1800-luvulta tarkasteleva 
luku paneutuu  naisten kamppailuun 
osallisuudesta rauhanliikkeessä, ja 
myöhemmin naisten omien ryhmien 
perustamiseen johtaneisiin syihin. 
Toinen luku käsittelee War Resisters’ 
Internationalia ja haasteita tuoda pat-
riarkaalisuuden kritiikki, osana mili-
tarismia sekä WRI:n sisäisissä raken-
teissa, osaksi sen toimintaa.

Kirjan kolmannessa luvussa esi-
tellään Espanjan aseistakieltäytyjä-
liikkeen (Alternativa Anti-militarista 
- Movimiento de Objeción de Con-
cencia, AA-MOC) historiaa ja nykyisiä 
haasteita. AA-MOC toteutti huomat-
tavan laajan ja onnistuneen aseista-
kieltäytymiskampanjan, joka johti 
asevelvollisuuden lakkauttamiseen 
2000-luvun taitteessa. Liikkeen aktii-
vit toteavat, että huolimatta feministi-
sen analyysin ja sankarikulttuurin kri-
tiikin mukanaolosta liikkeen synnystä 
70-luvun lopulla lähtien, liikettä on 
vaivannut miestoimijuuden korostu-
minen, jota on edesauttanut vahvasti 

Cynthia Cockburn tutkii kirjas-
saan Anti-militarism: Political and Gen-
der Dynamics of Peace Movements eri 
rauhanliikkeiden poliittisia ja suku-
puolisia koostumuksia ja ulottuvuuk-
sia. Tarkoituksena ei ole ollut koota 
kattavaa otosta eri rauhanliikkeistä, 
vaan tuoda esiin mahdollisimman 
laajasti esiin eri kysymyksistä ja koos-
tumuksista liikkeiden sisällä ja välillä. 
Tämä painotus toimii hyvin, ja kirjan 
kahdeksan eri tutkimuskohdetta nos-
tavatkin esiin kiitettävän määrän eri 
teemoja.

Kirja kuljettaa lukijan brittiläisen 
rauhanliikkeen, War Resisters’ Inter-
nationalin (WRI) ja Espanjan aseis-
takieltäytyjäliikkeen historian kautta 
kamppailuihin NATO:a, miehityksiä, 
tukikohtia ja pienaseita vastaan. Esiin 
nousee kysymyksiä ja eroja toimin-
tavoista, poliittisissa näkemyksissä 
ja kompositiossa. Osa liikkeistä on 
kansainvälisiä verkostoja kuten WRI, 
osa taas yhden asian parissa toimivia 
pienempiä ryhmiä. Kirja tarkastelee 
myös niitä eroja ja edellytyksiä, jotka 
vaikuttavat liikkeiden mahdollisuu-
teen tehdä yhteistyötä.

Cockburn tarkastelee läpi kirjan 
feministisestä näkökulmasta naisten 
asemaa liikkeissä, sekä feministisen 
teorian roolia niiden toiminnassa ja 
näkemyksissä. Patriarkaalisuuden 
purkaminen liikkeiden sisällä näyttäy-

Rauhanliikkeen

sukupuolta
etsimässä
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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.

Aseistakieltäytyjäliitto on vuonna 
1974 perustettu nuorten rauhanjärjes-
tö. Sillä on kaksi roolia: toisaalta se toi-
mii aseistakieltäytyjien etujärjestönä, 
toisaalta se on kaikille avoin militaris-
min vastainen järjestö. Sen jäseneksi 
voivat littyä ja siinä toimia kaikki iästä 
tai sukupuolesta riippumatta.

AKL ei usko aseisiin perustuvaan 
turvallisuuteen. On väärä lähtökohta, 
että eri valtioiden ja niissä asuvien 
ihmisten intressit ovat vastakkaiset, 
että turvallisuus on turvallisuutta toi-
sia valtioita, toisia ihmisiä vastaan. 
Toisten ihmisten tappaminen tai siihen 
valmistautuminen ei luo suojaa todelli-
sia uhkia kuten ympäristöongelmia tai 
köyhyyttä vastaan. Pikemminkin sota 
ja asevarustelu pahentavat näitä on-
gelmia tuhlaamalla niiden ratkaisemi-
seen kipeästi tarvittavia taloudellisia 
ja inhimillisiä voimavaroja. Ihmiskunta 
voi ratkaista olemassaoloaan ja ko-
tiplaneettaansa 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 ra-
kenteita - armeijoita. Paitsi että armei-
jat ovat tulosta rakenteellisesta väki-
vallasta, ne myös ylläpitävät sitä. Sen 
takia pidämmekin aseistakieltäytymis-
tä ja antimilitarista toimintaa tärkeänä 
osana taistelussa oikeudenmukaisem-
man maailman puolesta.

AKL toimii siviilipalveluksen kehit-
tämiseksi niin, että aseistakieltäytymi-
sestä tulee varteenotettava vaihtoeh-
to yhä useammalle asevelvolliselle, ja 
tukee totaalikieltäytymistä.


