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RAUHA ON TAPA ELAÄ 

"Nähkää avoimiii silmin kaikki surkeat seuraukset, kai- 
vautukaa asiain pohjaan asti, syiden alkulähteille asti, 
tehkää johtopäätökset ja toimikaa sen mukaan. Alkaa an- 
tako keskinkertaisen, riikinkukkona komeilevan Adamin 
sokaista itseänne. Pankaa hanen vastuuttoman murha- 
propagandansa, hanen saalistajamentaliteettinsa vasta- 
painoksi tietävä, voitollineii elämaiiluojan, elämänrakas- 
tajan voimamiiie."(#atri Vala, Henki ia aine, Kansan- 
kulttuuri 1945) 

Naiset Rauhan Puolesta -ryhmä Unionissa kokosi 
tähän pamflettiin naisten kirioituksia, jotka olkoot 
nayttöjaelamaiirakastajan voimastamme. 

Me emme aio enää alistua sodan hiljaiseksi huolto- 
joukoksi. Me teeinme kaikkemme, jotta voisimme riisua 
aseista Suomen, Pohjolan, Euroopan ja lopulta koko 
maailman. 

Rauha ei ole sodan vastakohta, sotien välinen aika - 
rauha on eläniäntapa. Miten me elämme sovussa itsemme 
ja luonnon kanssa? Miten kasvatamme toisiamme yhteis- 
työl<yl<yisiksi? Kuinka voimme opettaa lapsillemme 
v3l<ivallattoniuutta, jos itse viime kädessä uskomme 
aseisiin? Vaikeita kysyinyksia on paljon. Kaivaudutaan 
nsiriin polijaan asti kuten Katri Vala kehoitti, tehdhan 
oiiint johtopiiätöksenime. Pyritään toimimaan niiden 
iiiiikririii itseeiiiiiie uskoen. Ja toisiamme tukien. 

Aiittokoon tania rauhanpamfletti osaltaan mietti- 
iiiiiiiii. iiiitli iauliaii elaiiiantapa meille merkitsee. 

Poiiifletiti ovat koonneet ja toimittaneet Mai Blom- 
stedt. Tar.ia Kataja. Aiineli Paaltkönen ja Merja Tirinen. 
Kiivitus. ellei toisiii iiiainita, on Kaarina Alstan, samoin 
taitto. 

Priiiiflettin voi ostaa Naisasialiitto Unionin toiniistos- 
ta, Biilevriidi 1 1 .  00120 Helsinki 12, puh. 90-643 158. 
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Tatiana Sundgren 
NAISET RAUHAN f"UOLESTA 

Omisrettts kaikille naisille, jotka 
tekevät työta rauhanpuoksta. 

8.3.1 981 TS 

Ei tule tulipalojen savu mustissa kapeissa attaseasalkuissa 
eivät noudata radioaktiiviset pilvet tarkistettujen 

pöfläkirjojen päätöksii 
eivät kysy napalrnin polttamat lapset 
kuka on järjestön paasihteeri. 

Kuka kuuntelee kaikki ontot sanat ja fraasit, 
jotka lausutaan vain lausumisen vuoksi? 
Kuka liikuttuu komeista konferensseista konferenssien 

vuoksi? 

Ei kukaan 
- kukaan ei tarvitse J 

Missä varsinainen työ tehdään 
Missä etenee katkeamaton so 

Siellä se tehdään, siellä 
keskellä meitä 
täällä sinun vieressäsi ja minun 

täällä tehdaan työ, täällä alhaalla 
täällä ihmisten keskellä 

naiselta naiselle kulkee tieto 
ihmiseltä ihmiselle 



katso miten me keskustelemme 
meidän keskittymisestä voimakkaat kasvomme 
meidän kätemme jotka toimissaan hipaisevat toisiaan 

meidän innostuksemme 

Tottakai me osaamme! Me osaamme! 

Antaa niiden istua pyramidiensa huipulla 
ja popottaa ja lopottaa 
antaa niiden naksautella atlaseasalkkujensa lukkoja 
antaa niiden rätistellä mikrofoneissa 
ja paukautella mustien pitkakylkisten autojensa ovia 
ja antaa vähemmän isojen napautella kumileimasimiaan 

me työskentelemme täällä kuin muurahaiset, 
kuin sopulit, kuin myyrät 

maata lähellä melkein maan alla ruohossa nenä 

kuiskaillen juurien kanssa 
tuulen kanssa laulaen 

ja katso, katso kukititoamme 
katso miten tuuli tarttuu ilmapalloihin 
ja kohottaa ne kohti taivaaiisineä kuin miljoonan 

valkeita lintuja 
vihdoinkin, vihdoinkin sana rauha saa takaisin 

sisältönsä. 



KVINNOR FOR FRED 

Inte kommer brandröken i smala svarta attachéportföljer 
inte följer de radioaktiva molnen de justerade protokollen 
inte frågar de napalmbranda barnen 
vem som ar  organisationens generalsekreterare. 

Vem lyssnar på alla de tomma orden och fraserna, 
som uttalas för uttalandets skull? 
Vem påverkas av pampiga konferenser för konferensernas 

skull? 

Ingen 
- ingen behöver etablissemangets bjaltar 

och podaliigurer. 

Var sker det egentliga arbetet? 
Var drar lemmeltåget fram med kullriga ryggar? 

Dar sker det, dar 
mitt ibland oss 
har bredvid dig och mig 

har sker arbetet, har nere 
har bland manskorna 

från kvinna till kvinna går budskapet 
från manska till manska 



se hur vi samtalar 
våra intensiva ansikten 
våra hander som snuddar vid varandra 

vår iver 

Visst kan vi! Vi kan! 

Låt dem sitta på pyramidens topp 
ocli mumla och muttra 
Iåt dem knappa med attachéportföljens lås 
Iåt dem knastra i mikrofonerna 
ocli smalla i de svarta limousinedörrarna 
och Iåt de mindre stora stampla med sina gummistamplar 

har arbetar vi som myror, 
som lemlar, som gravlingar 

tiara niarken tlastan under jorden med riasan i graset 

viskande med rötterna 
sjungande med vinden 

och se, se hiir den blommar 
se nur vinden hugger tag i ballongerna 
och lyfter dem mot Iiimlen som en miljon vita fhglar 
intligen, antligen får ordet fred sitt innehåll tillbaka. 

8.3.81 
Tatiana Sundgren 



NAISET RAUHAN PUOLESTA 

KEITA ME OLEMME? 

Vuonna 1976 antoi Aline Boccardo ensimmäisen 
sysäyksen Naiset Rauhan puolesta -liikkeelle Sveitsissä. 
Tämä liike tähtää ennen kaikkea ydinaseita vastaan. 
Naisten ei pidä enää vaieta; me olemme puolet 
ihmiskunnasta. Me vastustamme kaikkien joukkotuho- 
aseiden kehittämistä, tuotantoa ja levinämistä. Aseriisun- 
nassa ei ole kysymys sympatiasta tai antipatiasta jotakin 
kansakimtaa, rotua tai ideologiaa kohtaan vaan on 
kysymys ihmiskunnan säilymisestä, olla vai eikö olla 
olemassa. 

Naisina olemme huolissamme elämän jatkumisesta, 
sen jatkaminenhan on meidän tehtävämme. Me emme 
hyväksy ydinaseita, 

- koska jo pelkkä ydinaseiden hallussapito merkitsee, 
etYa katsotaan niitä voitavan myös käyttää. Jo 
ydinaseiden hallussapitoon sisältyy vaara, että niita 
käytetään vahingossa tai vä~rinkäsityksestä. 

- koska pelotusvaikutus ei pitkän päälle turvaa mitään, 
aniharvat jäisivät henkiin sodassa, jossa käytettaisiin 
ydinaseita. 

- ja olemme sitä mieltä, että ydinaseista ja niiden 
aiheuttamasta kärsimyksistä ei pidä puhua abstrakti- 
sesti. Ydinaseet tuhoavat, silpovat, surmaavat ihmisiä 
määrättömästi ja lisäksi nekin naiset, jotka jaisivat 
henkiin, synnyttäisivät vammautuneita lapsia kolman- 
teen polveen asti. Kärsimys kulkisi perintönä. Emme 
halua, etta meitd muka suojellaan aseilla, jotka 
aiheuttavat sellaista kärsimystä. 



- koska emme voi kuvitella, eMi on olemassa naisia, 
mieki& tai perheifa, jotka haluavat sellaista sotaa, ei 
edes ns. vas(apuolel1a. eerilainen taloudeilinen ja 
poliiainen daeelu tee toisista kansoista 'vihollista'. 
Häpeämm, eMa maailmassamme ajateuaan siili 
tavoin. 

--- koska aseisiin kaytetaan liian paljon rahaa, materiaa- 
lia ja tutfijoiden kykyJa, joita tarvinaisiin koulutuk- 
seen, kehiwsapuun tai temeydenhoitoon. Emmekä 
Iiyviksy, etta laajan aseteollisuuden perusteluna on ru- 
vettu kawamaan kanna~avuuHa ja tays@öllisMa. - ja kaikista naista syista me haluamm olla Naisia 
Rauhan puolesta, haluamme toisenlaisen yhteiskun- 
nan, toisenlaisen maailman. Me olemme vastuussa 
sukupolvesta, joka tulee meidan jalkeemme. 

TAMA KOSKEE MEPTA JOKAISTA 

Me kaikki olemme vastuussa ihmiskunnan säilymi- 
sestä. Miehet aina puhuvat meille kauniita sanoja siitg, 
initeii suiireininoirta 011, kun iiaisilla on kyky s y n M d a  ja 
ruojella e1;irnaii. Siiheii me totlcllakin pystymine ja sita ine - -  - 
haluamme. 

Naiset Rauhan puolesta etsiv&t keskusteluissa ja S-i)- 
whmissa keinoja saadakseen kaikki naiset kiinnostumaan 
&uhan@östa ia esiHämään pmtestinsa - toimimaan 
aktiivisesti. 

Naiset rauhan puolesta -toimintaa on jo ainakin 
Sveitsissa, Italiassa, Ranskassa, Hollannissa, Saksan ILiit- 
totasavallassa, USAssa ja kaikissa Pohjoismaissa. Uudes- 
sa Seelannissa se on myös alkamassa. 



Jo YK:n yleiskokouksen aseriisuntaa koskevan eri- 
tyisistunnon alkaessa 1978 esitettiin 18 000:n allekirjoiea- 
ma adressi. Genevessä pidettiin paastopäivä 1978, 
Waagissa ja Strassbourgissa elokuun 6-9. päivinä 1979 

seen tuomioistuimeen ja ~ u r o o i a n  Ihmisoikeuksien 
komissiolle on tehty aloite ihmiskunnan laillisesta suojaa- 
misesta atomiaseiden uhkaa vastaan. Yhdysvalloissa ovat 
naiset ilmaisseet protestinsa mm. koko sivun ilmoituksina 
New York Timesissa ja tienvarsien mainostauluissa. 

Toistaiseksi mittavin Naiset Rauhan puolesta-protes- 
ti oli vuoden 1980 alussa Pohjoismaissa käynnistetty 
adressi, joka vajaassa neljässä kuukaudessa kokosi yli 
500 000 allel<irjoitusta kaikista Pohjoismaista sekä 
Saksan Liittotasavallasta ja Sveitsistä. Adressi ja allekir- 
joitukset luovutettiin YK:n pääsihteerille YK:n naisten 
vuosikymmenen maailmankonferenssissa Kööpenhami- 
nassa heinäkuussa ja se lähetettiin samanailcaisesti USAn 
ja Neuvostoliiton päämiehille. 

Naiset Rauhan puolesta on spontaani liike, joka 
yhdistää naisia yli puoluerajojen sekä puolue- ja 
jarjestötoiminnan iilkopuolelta; se on saanut vastakai- 
kua seurakunnista ja eri uskonnollisista ryhmistä. Se ei 
pyri muodostumaan tavanomaiseksi järjestöksi eikä 
kilpailemaan muiden rauhanjäqestojen kanssa. Tarkoi- 



tuksena on keskustella varustekilpailun vaarallisuudesta 
ja aseriisunnan väl~ämä~ömyydestä  tavallisten ihmisten 
kielellä, ilrnaista ns. siviilien, naisten ja lasten näkökul- 
maa, joka poliitikkojen, asiantuntijoiden, sotilaiden ja 
tutkijoiden keskustelussa on unohdettu. 

KANSALLISELLA TASOLLA 

Toiminta kansallisella tasolla eri maissa on saanut 
vaihtelevia muotoja. Käytännön tarpeesta on syntynyt 
vapaaehtoisia koordinoivia ryhmiä joko kansallisesti tai 
osavaltioittain. Pohjoismainen adressikeräys toteutui niin 
että sitä veivät eteenpäin yksityiset naiset - ja Suomessa 
myös miehet -jotka kokivat asian tärkeäksi. 

Hollannissa on toiminta suuntautunut kuuden 

lessa, 
- ydinaseiden tuottamisen, omistamisen ja mahdol- 

lisen käytön rationaalinen ja eettinen vastustami- 
ilr~ll. 

. -- I ; i i~i~iii id;ii i~ii i l i i i icii ~ii.oscssi K;~ii.;:iiiii.iiliseii tiio 
~ l i i ~ i < > ( i ~ i i ~ l i : i l  I:I E u r o o ~ ~ i i i i  ! I i i ~ ~ i ~ i ~ i h c i ~ ~ k ~ m i s s i o ! i  
kautta. 

2. Yhteydet hallitukseen ja poliitikkoihin. Yhteistyössä 
muiden maiden naisten kanssa etsitään poliittisia ja 
juridisia keinoja hallitusten ja YK:n painostamiseksi 
noudattamaan YK:n peruskirjan säädöksiä ja niitä 
paatöslauselmia, jotka tuomitsevat varustelukilpai- 
lun. 

3. Yhteydenpito rauhanjärjestöihin. Naiset Rauhan 
puolesta on naisten ja naisryhmien liike, mikä on hy- 



vin lähellä rauhanliikkeitä, muaa ei halua sulautua 
niihin. 

4. Kansainväliset yhteydet naisten rauhan ryhmiin 
muissa maissa, myos Itä-Euroopan maissa, on oleelli- 
nen osa Naiset Rauhan puolesta -liikettä. 

5. Naiset Rauhan puolesta järjestää itse toimintaa vä- 
hintään kerran vuodessa 6.4. elokuuta Haagissa. 
Osallistuminen muihin rauhan hankkeisiin ja aloit- 
teisiin harkitaan joka tilanteessa erikseen. Pääpaino 
on paikallisella osallistumisella ja toiminnalla. 

6. Tiedotuslehtinen julkaistaan 2-3 kertaa vrtodessa 
kansallisteri työryhmien, paikallisten keskusteluryh- 
mien, toimintoje~i ja yhteyksien vahvistamiseksi. 
Suomessa Naiset Rauhan puolesta järjestivät Helsin- 

gissä, Turussa ja Vaasassa hiljaisen mielenosoituksen 
rauhan puolesta Lucian päivän aattona 12.12.1980. 
Tammikuussa 1981 järjestettiin kaikille adressin nimien 
keruuseen osallistuneille keskustelutilaisuus ja seminaari, 
jossa kehiteltiin jatkotoimia Suomessa. Huhtikuussa oli 
rauhankasvatusseminaari, missä pohdittiin kodeissa, 
päiväkodeissa ja kouluissa tapahtuvaa kasvatusta rauhan 
el'amäntapaan. 

Ruotsissa järjestettiin eri puolilla maata Lucian 
päivän soihtukulkueita protestina suurvaltoien varustelu- 
kilpailua sekä erityises6 Naton ~urooppaan sijoitettuja 
ydinaseita, Ruotsin asevientiä ja ydinvoiman lisaämista 
vastaan. 

Norjassa Naiset Rauhan puolesta valmistelevat kon- 
ferenssia, joka pidetään helmi-maaliskuussa. 

Ruotsalaiset ja ahvenanmaalaiset valinistelevat poh- 
joismaista rauhankokousta, joka pidetään Ahvenanmaal- 
la 24-28.6.1981. 

Valmisteilla on myös kansainvälinen rauhanmarssi 
kesäksi 1981 Kööpenhaminasta Pariisiin. 





Riitta Jallinqja 
NAISASIANAISET JA RAUWANAATE 

Rauhanaate oli yksi eriwiskysymyksiä, jotka nais- 
asianaiset katsoivat kuuluvan naisten tehtäväkenttaqn. 
Naisasianaisten toiminta rauhanaatieen hyvaksi tuli 
näkyviin lähinnä kahdella tavalla. Toisaalta he kirjoitti- 
vat omissa jiilkaisuissaan, ennen kaikkea aikakausleh- 
dissään tästä aiheesta ja toisaalta he osallistuivat rauhan- 
aatetta ajavien järjestöjen toimintaan. Olen joutunut 
naisasialiikettä koskevaa tutkimustani varten käymään 
läpi mm. naisasiajärjestöjen omia lehtiä. Hahmottelen 
seuraavassa pääosin näiden perusteella kuvaa, jonka olen 
saanut naisasiajädestöjen työskentelystä rauhanaatteen 
hyväksi. 

Koti ja Yhteiskunta oli ensimmäinen naisasiaa kä- 
sittelevä lehti ja sen taustavoimana oli Suomen Naisyh- 
distys, joka oli perustettu vuonna 1884. Lehti alkoi ilmes- 
tyä viisi vuotta myöhemmin eli vuonna 1889. Alkuvriosina 
varsinainen rauhanaate ei saanut juuri lainkaan palstati- 
laa; tiivistäen voidaan sanoa, että aiheesta tuli kirjoitus 
joka toinen vuosi. Kuitenkin jo ensimmäisenä ilmestymis- 
vuonnaan lehti hahmotteli käsitystään naisten merkityk- 
sestä eräissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä, jotka 
ilmaisevat hyvin myös tulevan suhtautumisen rauhan- 
aatteeseen. Varsinainen rauhanaate liitettiin näihin 
kysymyksiin vasta myöhemmin, mutta periaate tuotiin 
esiin jo 1890-luvun kynnyksellä. Koti ja Yhteiskunta 
-lehden ensimmäisessä numerossa todetaan: "Yhteiskun- 
ta kaipaa entistä enemmän kotien, naisten vaikutusta. 
Sen kehitys on kärsinyi siitä, että kotien, naisten ääni 
tahän asti on liian vähän päässyt siinä kuulumaan ... 
Ainoastaan sitä kautta voimme toivoa saavuttavamme 
sen siveellisen parannuksen valtiollisissa ja yhteiskunnalli- 



sissa oloissa, johon kaikki pyrimme." (1) Tassä ei siis 
puhuta rauhanaatteesta, mutta esitetään saman periaate, 
joka tuli esiin myöhemmin käsiteltaessä varsinaista 
rauhanaatetta. Naisilla oli naisaisianaisten mukaan 
annettavanaan yhteiskunnalle jotain erityistä. 

Rauhanaatetta ruvettiin käsieelemäaii yleisemmin, 
kun unionilaisten ja Suomalaisen Naisliiton naisten lehti 
Naisten Ääni alkoi ilmestyä vuonna 1906. Rauhanaaaetta 
käsiteltiin aluksi kerran pari vuodessa, mutta jo tulloin 
päästiin aikaisempaa selvemmin erittelemään sita, mitä 
naiset tarkoittivat omalla panoksellaan konfliktien ratkai- 
semisessa. Tarkastelun kohteeksi tuli tuolloin puoluetoi- 
minla. Naisasianaiset olivat voimakkaasti sifa mieltä, että 
naisten tuli pysyä repivien puolueriitojen ulkopuolella. 
Näistä kysymyksistä kirjoitettiin Naisten Aänessä usein. 

Ennen ensimmäisiä eduiskuntavaaleja vuonna 1907 
Naisten Äänessä kehotettiin naisia pysymään itselleen 
uskollisilla ja olemaan puoltamatta ja jäljittelemättä val- 
tiollisessa elämässä sellaista menettelyä, jota yksiwiselä- 
massaan paheksuvat ja tuomitsevat (2). Seuraavassa nu- 
merossa todetaan, että "puoluekiihkoon antautuva 
nainen ei käfltäydy oikean naisen ihanteen mukaisesti 
eikä tällaisella vaikutuksella anna naisena mitään uutta 
kehitykselle" (3). Samansuuntainen kirjoittelu jatkui 
monissa lehden numeroissa. Lainattakoon tässä vielä yksi 
lausuma, joka sekin kuvaa hwin naisasianaisten käsityk- 
sia. "Naisella on kodissa kotilieden pyhän tulen vaalijan 
virka, äiti se kodissa kokoaa ja sovittaa. Tulkoon hänelle 
saman asema yhteiskunnassakin." (4) 

Naisasianaijren voiinakknatr kannanoton ymmartiia, 
k i ~ i i  tii:<leriiiiir. niinkiilaisissa ~)iioltiepoliittisissa oloissa 
Suomessa elettiin vuosisadan vaihteessa. Nuorsuomalais- 
ten ja vanhasuomalaisten riidat olivat olleet rajuja, 
etenkin suhtautumisessa Venäjään, ja luokkaristiriidat 
olivat suurlakon aikoihin kärjistyneet. Mutta historialli- 
nen tilanne ei tällaisenaan selitä kuitenkaan sitä, että 



juuri naiset suhtautuivat edellii kuvatulla tavalla puolue- 
riitoihin, Naisten kielteinen suhtautuminen mm. puolue- 
riitoihiin ja myöhesnanimi myös sotaan kansojen välisten 
ristiriitojen ratkaisuna pohjautui pitkälti naist6n omaan 
elimäntilanteeseen. Naiset olivat olleet etupiissa kodissa 
eiviitkä he olleet osallistuneet juurikaan yhteiskunnan 
eturyhmien val"Ltaiste1uuni. Nyi kun he äänioikeuden ja 
vaalikelpoisuudeni saannin jalkeemi olivat astumassa kodin 
iillropuolelle yhteiskunnallisiin tehtäviin, he kantoivat 
edelleen mukanaan sitä perinnetti, joka heille oli syntyngrl 
vuosisato,jen kriluessa heidän wöslsennellessään kodiripii- 
rissä ja aviislaecsaan Iieilskoja, ensin kodissa, mutta sitten 
inyös laajemmissa yhteisöissi. He näkivät itsensä edelleen 
kodin ja perheen vaalijoina, ristiriito,jen sovittelijoina ja he 
myös ajattelivat, että iamä heidän piirteensä oli osa hei- 
din lrionneltaan. Tämän e~:i@ispiirteensi he uskoivat 
voivansa siirtaii niyös yhteiskuntaan, niin kuin edellä kävi 
ilmi. Tämä olisi mahdollista heidän mukaansa, 
mikaln naisia saataisiin rgttavasti mm. eduskuntaan. 
Tällöin naisten erityisliionteesta johtuvat pyrkimykset 
pääsisivät myös vaikuttamaan päätöksentekoon, niin he 
uskoivat, ja siten yheiskunnan parannukseksi. Mutta 
I;ysyxnyksessa oli iluskiri kiiitenkaan naisten luonne, vaan 
elinninlilanne, joka oli pitänyt naiset valtataistelun 
ullroyuolella ja siten koko valtakysymyksen heille vieraana 
ja vastenmieliseaakin. 

Jos tarkastellaan edelleen naisasianaisten rnyöhem- 
pää ml~lictta rauhariaatteeseen, saadaan lisävalaistusta 
historiallisten tekijöiden vaikutuksesta naisten suhtautu- 
miseen yhteiskunnallisiin ltonflikteihin. Vuonna 1918 
Naisten Aaliessa oli taas useita kirjoituksia rauhasta. 
Sodan vaarasta varotettiin ja tuolloin vallinnut kiihkoinen 
piaolue-eliirnä nähtiin kansamme su~irimpana vaarana (5). 
Lehden lranta pysyi ka~isalaissodan alettuakin rauhan.'. 
aatteen ltannalla ja kysymyksestä käfiiin tuon tuostakin 



keskustelua lehden sivuilla. Mutta ennen pitkää lehti löysi 
uuden kannan; se aloitti voimakkaan kritiikin punaisia 
vastaan. Myös naiset, jotka olivat punaisten puolella, 
saivat syytökset niskaansa. Tässä vaiheessa naisasianaiset 
eivät voineet enää nähdä kaikkia naisia yhtenä luonnolli- 
sena rintamana niin kuin aikaisemmin, vaan jakautunei- 
na puoluekannan mukaan. Naisten yleistynyt toiminta 
yhteiskunnassa oli siten jakanut heidätkin miesten lailla 
eri leireihin. 

Sodan jälkeen naisasiajarjestöjen lehdissä kirjoitet- 
tiin taas rauhasta. Se rakennetaan lehtien mukaan 
"rakkaudella ja keskinäisella kunnioituksella, hellyydellä 
ja ymmärtämyksellä, jotka tasottavat kaiken vihan ja 
itsekkyyden3'(6). Näyttää siltä, että naiset olivat heti 
rauhan jalkeen valmiit riitojen unohtamiseen ja rauhan- 
omaiseen yhteistyöhön. Sota oli ikään kuin synkkä väli- 
soitto, joka piti unohtaa ja jonka jalkeen tuli taas 
toteuttaa naisille luonteenomaista sovinnollisuutta. Tähän 
liittyi myös naisille perinteisesti kuulunut sodan vuoksi 
hätään joutuneiden, ennen kaikkea lasten ja naisten 
auttaminen, mihin naisasiajärjestöt osallistuivat aktiivi- 
sesti. Tämän lisäksi ensimmäinen maailmansota oli 
saanut naiset muutenkin kuin vain puheiden tasolla rea- 
goimaan sotaan. Suomessa perustettiin vuonna 1926 
Maikki Fribergin, aktiivisen unionilaisen toimesta Nais- 
ten Kansainvälisen Rauhan ja Vapauden Liiton Suo- 
men osasto.(7) 

Rauhanaatetta käsiteltiin lehdissa rauhan aikana 
suurin piirtein vauhdilla yksi-kaksi kirjoitusta vuodessa. 
Sodnti uhan kasvu vuonna 1939 vilkastutti taas aiheen 
k:' ,iittelyi. .' Sodari kynnyksellä todettiin Naisten Aänessa, 
ettii "iiaiseii poliittinen tehtävä Euroopassa on saada 
aikani1 rauha. Naisten pitää joka maassa muodostaa liitto 
erikoisesti juuri rauhanasian ajamiseksi poliittisessa 
maailmassa ... Naiset liittykää yhteen kaikissa maissa ja 



vapauttakaa kansat sodan kirouksesfa."(%)Asim puolesta 
vedottiin saman lehden seuraavassakin numerossa, jossa 
presidentin rouva Kaisa Kallion lisäksi muutama 
kymmenen nimekästa naista oli allekirjoiaanut vetoo- 
muksen Suomen naisille ja puoluee~omuuden puoles- 
ta(9). Vetoomuksen nimilistassa löytyy monia naisasianai- 
sia. 

Sodan alla naisasianaisten rauhantahto oli hyvin 
voimakkaasti esillä. Sodan puhjeNua rauhanaaeeen 
tilalle tuli kehotuksia isänmaan puolustustyöhön. Naisten 
Aänessä todettiin: "Kun isänmaa on vaarassa, jokaisen 
naisen velvollisuus on palvella siellä, missä häntia 
parhaiten tarvitaan. Tapahtukoonpa se kodissa tai 
sotakentallä taistelevien läheisyydessä."(lO) Samadainen 
ote säilyi koko sodan ajan. Vaikka sotaan sinänsa 
suhtauduttiin kielteisesti, k2ytannössä myös naisten tuli 
ottaa osaa sotaan, tavalla tai toisella. Mm. naisten 
työpalvelua nimitettiin "naiselliseksi asevelvollisuudek- 
si"(11). 

Naisasiajärjestöjen lehtiä lukiessa saa vaikutelman, 
että rauhan aikana rauhanaawen kannatus on naisille 
luonnostaan lankeava kanta, mutta siitä ei tarvitse puhua 
kovin usein. Sodan uhan kasvaessa rauhanaatteesta 
puhutaan useamrniii ja siihen otetaan voimakkaasti 
kantaa; naiset ovat rauhan puolella. Sodan puhjettua 
naisasianaiset, niin kuin muutkin naiset liittyvät jom- 
paankumpaan sodan osapuoleen ottaen osaa taisteluun 
lähinnä huoltotehtävissä. Sodan jälkeen rakennetaan 
toiminta taas rauhanaatteen pohjalle. Asian kulkua 
tarkastellessa ei voi välttyä toteamasta, ettia kehityksen 
virta on vienyt myös naisasianaisia mukanaan. Tuntuu 
siltä - tassä tapauksessa sodan ja rauhan vuorottelu - 
ohjautui lähes täysin naisten ulkopuolelta käsin. Naisten 
mahdollisuudet vaikuttaa haluamallaan tavalla olivat 
käfiännössä sittenkin stihteellisen vähäiset. 



Naisasianaisten kirjoituksissaan esittämä ajatuk- 
senjuoksu naisista erityisinä rauhanaatteen ajajina poh- 
jautui siihen, että naiset olivat sukupuolten välisen 
työnjaon vuoksi huolehtineet kodista ja että tästä 
kotilieden vaalimisesta seurasi heidän luontainen pyrki- 
myksensä rauhallisiin ratkaisuihin ristiriitatilanteissa. 
Naisasianaiset ajattelivat edelleen, että naisten siirtyessä 
yhteiskunnalliseen toimintaan myös heidan perheiden 
ylläpitämisessä synwnfl erityinen halunsa sovinnollisuu- 
teen siirtyisi myös yhteiskunnalliseen toimintaan, ts. eWa 
naiset voisivat toimia yhla sovittelevina yhteiskunnassa 
kuin he olivat olleet perheessäkin. Tamä rauhanomaisuus 
heijastuisi sen jälkeen, edellyttäen, että naisia olisi 
paatööksenteossa riiWavPsti, myös miesten keskinäiseen 
valtataisteluun liennyttavästi. Käytäntö oli kuitenkin 
osoittanut, että näin ei tapahtunut. Sotien tullen naisten 
tehtäväksi tuli vain hädän lievenlaminen, jolloin naiset 
tosin saivat hoitaa perinteistä tehtäväänsä, mutta joka ei 
kuitenkaan ollut senlaatuinen, jota naiset olivat itse 
nimenomaisesti tarkoittaneet puhuessaan omasta erityi- 
sestä luonteestaan. 

Edellisen perusteella aihetta on syytä eritellä 
edelleen. On mita ilmeisintä, että tassa saatu vaikutelma 
naisista valtaliiistojen ulkopuolella olevina on todellisuu- 
den mukainen. Naiset olivat tuolloin ja ovat mita 
suiiriiiiniassa määrin edelleenkin poliittisen päätäksen- 
teon ulltopuolella. Tämä merkitsee sitä, että itse asiassa 
ei ollri viela paasty testaamaan, käyttaakseni tällaista hur- 
jaa sanaa. olisiko naisten erityispiirteillä eli heidan 
pitl<iillii Iiistoriallisella perinteelläan voinut olla sovitteleva 
vaikiitits ristiriitatilanteessa. Voidaan esittää myös kysy- 
iiiys. joiituvatko naiset osallistuessaan yhteiskunnalliseen 
toiiiiititaiiii aiitautuiiiaan samanlaiseen valtapeliin, jossa 
miehet perinteisesti ovat olleet. Tästa on paljon eslmerk- 
kejä. Mutta kysymys ei ole tassa niinkään siitä, että 





valtapeli.olisi miesten erityinen ominaisuris (vaikka kyllä 
sellaistakin on esitetty), vaan siitä, että valtataistelu ja 
siten viinne kädessä myös sodat johtuvat muista. tekijöisti 
kuin sukupiioleen perustuvish ominaisuuksista ja että 
miehet ovat vain historiallisesti vastanneet näistä tekijöis- 
tä. Ilmeisesti näin on pitlcalle asianlaita. Kuitenkin 
voidaan esittää myös kysymys, missä määrin naiset 
voisivat hyödyntää perinteitaan rauhanaaiteeri hyvalrsi, 
ts. ruveta tietoisesti ohjaamaan kehitystä yhteiskunnassa 
siihen suuntaan, johon heidän ns. naisellisiriiteusa on 
naisia itseään suunnannut. S ä m i  kanta n&yy mm. viime 
vuosikymmenen maisasialiiklreessi, jossa on korostettu 
naiskulttuuria ja sen monia hyvia puolia. Näistä yksi on 
ollut juuri rauhanaate. Naiskulttu~irin merkityksen voima 
on kuitenkin riippuvainen siitä, kuinka alitiivisesti ja 
laajasti naiset toimivat sen puolesta. Näyttää siltä, että 
nykyistä paijon aktiivisempi ote olisi tarpeen. Se merkitsee 
myös sitä, että naisten tulee ottaa nykyistä paljon 
yleisemmin osaa yhteiskunnalliseen toimintaan, ei sivusta- 
katsojina ja iiiyPtiiilijuina, vaan nykyiste~~ valta-asemien 
kuvioita rikkoen. Muussa tapauksessa naisten puheet 
rauhasta jäävät vain jonkinlaisiksi positiivisiksi, mutta 
passiivisiksi "latauksiksi" jollaltiri naisellisuiiden faktoril- 
la, jota vain tutkijat voivat hyödyntäa tutkimuksissaaxi. 

Lahdeviitteet: 
1 Koti ja yhteiskunta 1, 1889,s 
2 Naisten aäni 3, 1907,29 
3 Naisten aani 4, 1907, 51 
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7 von Alftan, Mirta: Seitsexniänr vuosikymmentä Naisasia- 
liitto Unionin historiaa, Joeiisuri 1966,227 



8 Naisten Aani 17, 1939, 223 
9 Naisten Aani 18, 1939, 244-245 

10 Naisten Aani 20-21, 1939, 279 
11 Naisten Aani 8-9, 1942, 123 



Anneli Pdakkönen 

RAUHANKASVATUS -- P7AWHA ELAMANTAPANA 

"Eriwisesti tulee ohjata heidän sydäntään ja 
mieltään oikein ja johdagaa heidät koko elämän 
alkulaMeille, yksimielisween itsensä kanssa." 

Katkelma on Fröbelin vuonna 1839 laatimista lasten- 
tarhan kasvatustavoitteista. Uksiinielisyys itsensa kanssa 
on mielestäni h y ä  1äMökohta rauhan elämänlavalle. 

VIISI KASVATTAJAA YKSINÄISIL,LA SAARILLA 

Miten meitä kasvattaa r a u k ~ a n  koti, päiväkoti, 
koulu, armeija ja kaupallisuus, viisi voimakasta kasvaaa- 
jaa. Kaikkien muiden paitsi kaupallisuuden kasvatusta- 
voitteissa puhutaan rauhasta. 

Päiviikoti, koulu ja armeija ovat selvästi ilmaisseet, 
että niiden kasvatustavoitteet eiviit saisi olla ristiriidassa 
keskenaan eivätkä kodin tavoitteiden kanssa. 

Kerron ensin joitakin esimerkkejä näiden kasmaa- 
jien rauhankasvatuksesta ja teen sen jiilkeen omat johto- 
päätökseni tuosta "ristiriidaeomuuden" vaatimuksesta ja 
todellisuudesta. 

ENSIMMAINEN SAARI: KOTIEN WUBA 

Kotien rauhankasvatuksen alku on mielestäni rak- 
kaus. Yhä edelleen ovat jotkut sitä mieltä, että rakkauteen 
kuuluu myös kurieaminen, vahvemman oikeus heikom- 
paan. Itse en voi uskoa että väkivallalla voisi kitkea pois 
väkivaltaa. 



On luovueava autoritaarisesta asenteesta Ja asetuaa- 
va lapsen rinnalle. Vain siten voi paista irti kierteesti, 
mihin johtaa tillainen asenne: "Alä tingi tottelemisen 
vaatimuksista, sillä jos lapsi saa sinlista kerrankin 
ylioeeen, jäät sen jälkeen helposti alakynteen eika 
menelewa arvovaltaa ole helppo saada takaisin." (Yksi 
lähiön äiti, Jaana 39/79) 

Toivoeavasti rnyös kasvatusasiantuntijan Vilho Rei- 
m m  Kasvatuksere aakkoset heitetään romukoppaan: 
"Vitsaa pitäi antaa k~iin juhlaruokaa, ei liian usein." 

Rauha alkaa avoimesta vuorovaikutuksesta. On 
pantava itsensä alttiiksi kasvulle lasten (ja myös aikuisten) 
kanssa. Rauhankasvatus kotona oli tilanteiden elirnisti 
luovalla tavalla, ei ongelmien erillisia ratkaisemisia siten 
kuin aikuinen on etukateen ajatellut. Täytyy luopua 
asetelanasta: kaikki ovat vihollisia. Pitäi yriWia ja 
erehtyä, eikii kaiken aikaa ajatella, ettii toinen on 
vastustaja, joka käyltää jokaisen epävarman ajatukseni 
minua vastaan. Kaiihan elämäntavassa ei tarvitse kasvat- 
taa itselleen arvovaltaa, jonka meneKimista sitten pitaa 
pelätä. Jos on oppinut hyväksymään itsessään myös 
väkivaltaisia tunteita, on helpompi kohdata myös toisen 
ihmisen rajut tunteet. 

Kun aikuinen kotona hyväksyy lapsen tavan elää ja 
tehdi asioita ehkä eri tavalla kuin vanhempi (ja hitaam- 
min), lapsi oppii ymmärtämään erilaisia ihmisiä. Rauhan 
elämäntapa ei voi olla kilpajuoksua ajan kanssa. 

Päivikodin ltasvatustavoitekomitean mietinnössä 
painotetaan, että "kodilla on ensisijainen kasvatusoikeus 
ja -vastuii. Päiväkodin tulee tukea kodail kasvatustyötä, 
mutka jos koti ei pysty tyydyttän~ään lapsen kehityksen 
tarpeita, vanhemmat voidaan ohjata muihin palvelupis- 
leisiiii." 

aetietiniaössa tunnrastetaan, ettô "perheestä on tullut 
pääasiassa vapaa-ajan yhteisö", mutta perheen tehtiväksi 



määritellään edelleen samat asiat kuin ennen: "perheessä 
tydfletaän perheenjäsenten tunne-elämän tarpeet, luo- 
daan perusturvallisuus, välitetään eettiset arvot, roolimal- 
lit, tavat ja toaumukset - perheessa toimii sukupolvien 
välinen vuorovaikutus, perheessä lapsi tulee osalliseksi 
yhteisön kulHuurista ja kykeneväksi kehiHämaän sitä 
edelleen." 

Niin on luotu yksi saareke: koti, jolle on asetettu 
pelottavan suuret tehtävät ja jolta voidaan ohjata seuraa- 
vaan palvelupisteeseen, kun tehtävissä epäonnistutaan. 

TOINEN SAARI: 
PAIVAKODIN RAUHANKASVATUS 

Päivähoidon kasvahistavoitekomitean~nietinnössä sa- 
notaan: "Koska ihminen on osa lubnnon järjestelmää, 
tulee vastuuntuntoinen asennoituminen ymparistönsuoje- 
luun ja luonnorivarojen saasteliaäseen käyttöön aloittaa 
varhain." 
"...sisäistamään toisten oikeuksien kunnioittamisen ja 
väkivallan paheksuttavuuden periaate." 
"Tulevaisuuden kannalta tärkeä tavoite on kansojen 
välisen rauhan ja ystävyyden tähdentäminen. Komitea 
pitää tärkeänä, ett i  päivähoidossa toteutetaan rauhan- 
kasvatusta." 
"...annetaan malleja, joissa ristiriidat ratkaistaan ilman 
väkivaltaa." 
"...ja suhtautumaan kielteisesti väkivallan käyttöön risti- 
riitojen ratkaisuissa niin ihmisten kuin kansojen välisissä 
suhteissa." 

Komitea on siis ottanut selvän kannan: väkivaltaa 
tulee paheksua ja toteuttaa rauhankasvatusta. 

Televisio on yksi rauhankasvatuksen kurnoaja. 
Vaikea ongelma on, miten pitäisi suhtautua lapsiin, jotka 
kotona katsovat väkivaltaohjelmia ilman että niiden 



antamia malleja kotona paheksueaisiin. Ja pitaisikö pai- 
väkodin aikuisten paheksua vanhempien kayMamaa tai 
hiljaisesti hyaksymaa väkivakaa? 

En tiedä keaotaanko missain paivakodissa rauhan- 
järjestöistä ja niiden ty6sta tai opetetaanko piidamaan 
rauhankyyhkyja tai rauhanmerkkejä. Tai onko paivako- 
tia, jossa vastusteMaisiin atomivoimaloita? 

Faiväkotien saarekkeelta on yhteys kodin saatiin. 
MuMa väkivalta ja autoritaarisuus ovat arkoja aiheita 
puhuNavaksi silloin kun useampia vanhempia on lasni 
päiväkodin saarella. Koska kasvatusoikeus ja -vastuu on 
vanhemilla,  paivikoti kokee helposti asemansa arka- 
luonteiseksi. Kasvatusvastuuta, joka olisi kaikilla yhtei- 
sesti, ei ole meillä omaksuttu. 

KOLMAS SAARI: KOULUN TZAUNA 

Historian kirjoissa ratsuväkijoukot ovat edelleen 
"uljaita" ja "mahtavat miehet upeine varusteineen ja 
uljaine ratsuineen" taistelevat "sotakentilla" ja "sota- 
näyltämöilla". 

Yrjö Eugeström selvitti 1979 koululaisten kasityksia 
sodasta ja niiden syistä ja totesi käsitykset kovin hatariksi. 
a a n  tutki koululaisten aineita ja jakoi niiden pohjalta 
mielikuvat sodasta kahteen paätyyppiin: seikkailu ja 
sankaruus - sota luonnonvoimana, joka alkaa, puhkeaa 
ihmisten tekojen siihen vaikuttamatta. 

Kasvatus kansainvälisyyteen on hyvaksylty rarihan- 
kasvatuksen muoto. Mutta jos rauhankasvatus otetaan 
tunneille muussa muodossa, pelkäävät opeNajat heti po- 
liittista leimautumista. 

Päiväkotien tavoiMeissa mainittiin myös kasvatus 
rohkeaan ajatteluun, mutta kuinka pelkäävä aikuinen 
kasvattaa rohkeaan ajaeeluun? 



Koulu pelkkänä tiedonjakajana kasvattaa kovaan 
maailmaan. Koulun kasvatustavoitteissa mainitaan pyrki- 
mys kokonaispessoonallisuuden kehittymiseen, mutta 
tunnepuolen ja itsenäisen ajaeelun kehittämisen laimin- 
lyönti estää tehokkaasti tavoitteeseen pääsyn. 

Koulurauha on yksi koulun rauhanongelma. Rauhaa 
ei voi "julistaa" vaan se pitää tehdä. Koululaisten pitäisi 
saada itse esiitää omat ehdotuksensa koulurauhan 
tekemisestä ja näihin ehdotuksiin tulisi myös saada rahaa, 
jos sitä tarvittaisiin - senhän voisi ottaa vaikka 
puolustusmääraralroisla. 

Koulu on siis kolmas yksinäinen saari, jossa 
viimeistään lapsen ehkä jo oppima väkivaltainen käfltäy- 
tyminen vakinaistetaan, koska koulu toimii rangaistuslai- 
tolcsen tavoin. 

NELJAS SAARI ELI 
ARMEIJAN KASVATUSTAVOITTEET 

Suomen Kuvalehdestä luin millaista keskiistelua 
RUK:ssa käytiin armeijan kasvatustavoi~eista. "Mihin 
meitä kasvatetaan" -otsikoidussa jutussa korostettiin, 
ettei armeijan, kodin ja koulun kasvatustavoitteet saa 
suuntautua toisiaan vastaan.. "...olkoonkin, että hyvak- 
symme toiminnan ns. moniarvoisen yhteiskunnan puoles- 
ta." (kapteeni Martti Naavisto, SK 12/78) 

Haavisto jakoi: "Sotilaan tulee hyväksyä arvot, joiden 
puolesta hänen on oltava valmis taistelemaan ase kädessä. 
Moniarvoisuuteen on saatava sen verran yhdenmukai- 
suutta, että syntyy arvojärjestelmä, jota ollaan valmiita 
puolustamaan." 

RUK:n asennekasvatus ei Raaviston mukaan ole 
kuitenkaan moniarvoista: "Ainoa vaihtoehto on myöntei- 
sen maanpuolustusasenteen juurruttaminen ..." 





Samassa jutussa Opett-a-lehden päätoimittaja Antti 
H e n i W n  katsoi "lamin puolrislusvoirnien yksian~oisuu- 
den palvelevan- moniarvoisuuden edistämistä muussa 
yhteiskunnassa." (!) 

Jos siis on päiväkodissa ja koulussa onnistunut 
kasvamaan väkivallan paheksumiseen, tällä neljännellä 
saarelckeella siitä on luovuttava. 

VIIDES SAARI: IáAUPAE1,ISUUS KASVATTAJANA 

"...yhteiskuntamme laitoksia, etenkin puoliieita ja 
kaupallisia yrityksiä, kiinnostavat ~itiorison kjatiisviatacik- 
set ja esiin kehittyvät tottumukset. Nuorisossa myös 
sellceimrnin näkyy, miten uuteen ja erilaiseen tilanteeseen 
kehitys on yhteislciintaamme viemässi." (Tässäkin siis 
luonnonvoima "kehitys", joka vie yhteisk~intaa johonkin 
-- ei siis toisinpäin!) 

"...Jos tutkimiisMetoon on Iuottamista, tämän päivän 
nuoren ja aikuisen maailinat ja elämä ovat enemmän 
erillään kuin aikaisemmin Suomessa. Minkä luulisi 
kiinnostavan kaikkia niitä inistansseja, jotka pyrkivät 
mitoittainaan toimintansa yliteiskunnallisen todellisun- 
den mukaan ja vaikuttamaan siihen, siis myös vahittäis- 
kauppaa." 

"...joudumme toteamaan, ettii tnuutos ei ole vain 
tilastollinen, vaan elämisen laatu m~iuttuu: nuoriso 
'amerikkalaistuu', työväestö vetäytyy yksinäisyyteen, per- 
hel<esl<cisyys lisääntyy jne." (Kaj Ilmonen, E-liiklceen 
aatteellis-taloudellinen aikakauslehti 2/81) 

Kun nuoriso eristäytyy, kauppa ei näe siinä mitään 
pahaa, vaan käyttää sen lryväkseen mainonnassa ja 
tavarankehittelyssä eli vahvistaa eriflyiniskehitysta. Nuo- 
risoon lcolidistettu mainonta on lisaäntynyi huomattavas- 
ti. Ja mitä enemmän ihmiset eristäytyvät toisistaan, sitä 
eneninian he "tarvitsevat" tavaroita turvakseen, mainon- 



ta l isäänty~ "Viime vuosi oli mainonnan kultavuosi" 
otsikoi Mark 3/81. Mainostoimistojen liikevaihto nousi 
viime vuonna keskimäärin %4,2 prosentilla. 

Kulunajansuoja 4/80 -lehdessä keskusteltiin siitä, 
kuinka ihmiset kasvatetaan ostamaan kaikenlaista ennen 
todellista tarvetta. Tästä tulee elämäntapa ja se ei voi olla 
vaikuttamatta tapaan tehdä työtä, perhe-elämään, kaik- 
keen. Kun elämän ensisijaiseksi tarkoitukseksi tulee 
hankkiininen, kiiluttajana olo, ihminen passivoituu. 
Kulunajaksi kasvattaminen alkaa lryvin varhain, lapset 
pitävät mainoksia "lastenohjelmina". "Hyvä kuluttaja" 
voi hyvällä omallatunnolla syödä suklaalevyn, jonka 
päällyspaperissa on nalkäänäkevän kuva. 

Kuluttajasuojalehden keskirsteliissa ehdotettiin, että 
mainonta pitäisi televisiossa kieltää liian suggestiiviseiaa; 
ja elämäntyyliä tarjoavaa mainontaa tulisi ankarasti 
valvoa. 

Mainostajat vetoavat siihen, että heillä on hyvät 
saäntönsä, jo,issa lasten ja nuorten suojeleminen on otettu 
huoinioon. Kuitenkin jatkuvasti on kuluttaja-asiamiehellä 
käsiteltävänä mainoksia, jotka rikkovat näitä sääntöjä. 

Mainonnan kansainvälisissä perussäännöissa on 
kohta, missä sanotaan, että "mainos ei saa sisältää mitään 
väkivaltaisuutta aiheuttavaa tai siihen kannustavaa." 
Kuluttqa-asiamies on katsonut sopimattomaksi mainon- 
naksi esimerkiksi vakivaltaisiksi tulkittujen keppien 
käytön vaatemainonnan yhteydessä, mutta Ieikkisotaväli- 
neiden mainonta ei ole kiellettyä. Väkivaltaan kannusta- 
via tuotteita saa myydä, mutta mainonnan lisäkeinoina 
niitä ei saa käyttää. 

Lapsi, josta kasvatetaan hyvää kuluttajaa, ei voi olla 
"osa luontoa" - kuten päivähoidon kasvatustavoitteissa 
sanottiin - hän voi kasvaa vain osaksi markkinointiket- 
jua. 'rällä ketjulla tavaraan sidottu ihminen ei voi valita 
rauhaa elamantavakseen. 



YHTEISKUNNAN UUSI LUOKKAJAKO: 
IKÄLUOKAT 

Nämä esimerkit viiden kasvattajan ajatuksista 
näyttävät selvästi, että kasvatustavoitteet ovat todella 
pahasti ristiriidassa keskenaan. Halutaan kasvattaa 
rauhaan, mutta viime kädessä ollaan valmiit tuwautu- 
maan väkivaltaan - rauhantavoitteeseen ei siis uskota, 
tavoitteet on ommeltu keisarin uusien vaatteiden kan- 
kaasta. 

Armeijan tavoitteet suuntautuvat tietysti selvimmin 
rauhantavoitteita vastaan. Rauhahan lakkaa olemasta 
sillä hetkellä, kun arrxieija sitä puolustaa! Kaupallisuus on 
myös väkivaltaa niin maailmanlaajuisesti kuin pienem- 
missäkin ympyröissä. 

Uusi luokkajako, ikäluokkajako, eristää ihmiset 
tehokkaasti toisistaan. Heitä on näin helpompi hallita. 
Tätä ikäluokkajakoa pidetään jo niin "luonnollisena", 
etta se otetaan seii eriempaä miettiiiiatta pohjaksi 
monenlaiselle suunnittelulle, päiväkotien, koulujen, asu- 
miwen ine . . . . . -. . ,---. 

"Joudumme siis toteamaan" että ikäluokilla ei ole 
enaä paljoakaan kosketusta toisiinsa. Samanaikaisesti on 
jouduitu toteamaan, että "myötäelämisen kyvyn kehitty- 
mifieii on syystä tai toisesta häiriintynyt". (Kasvatustavoi- 
temietintö) 

Toisaalla todetaan, että perheen tehtäviin kuuluu 
sukupolvien välinen vuorovaikutus, ja toisaalla että 
tällaista vuorovaikutusta ei enaä ole. 

Cygnaeus ehdotti aikanaan, että lastentarhat perus- 
tettaisiin Suomessa koulujen yhteyteen, jotta ylempien 
luokkien tytöt (nykyisin kai pojatkin) voisivat saada oppia 
lastenhoidossa. Ajatusta pidettiin sata vuotta sitten liian 
radikaalina. Vieläkään ei eri ikäluokkia päästetä toistensa 
lähelle - koska se on niin "hankalaa" ja "vaikeuttaa" 



inlo~idellicia trliokkuutta ja vaikeiittaisi varmasti myos 
aikiiisreii vallaiikäytoii niahdollisiiiiksia lapsiin .- nikuis- 
ten olisi pakko toimia luovemmin! 

Päiväkodissa lapsia opetetaan "olemaan osa luon- 
toa" ja luonnonvarojen säästeliääseen käyttöön, toisaalla 
kaupallisuus tarjoaa rämakasti tv:n ja lehdistön valityk- 
sellä vastakkaista elämäntapaa. 

Ja kun aikuiset tai lapset alkavat voida pahoin, 
heidät "ohjataan inuihin palvelupisteisiin" - mikä sekin 
tukee hajottamista. 

Aikuiset ovat yksin, nuoret ovat yksin, lapset ovat yk- 
sin. Tyhjien sanojen ympäröiminä. Tavoitteiden ja tekojen 
ristiriita ammottaa syvän5 kuiluna kaikkien välissa. Ikä- 
luokkien saaminen erilleen ja toisiaan vastaan palvelee 
kaupallisuutta ja väkivaltaa. Tässä luokkajaossa vastusta- 
jaa on vaikeaa hahmottaa, koska se on osin sisäanraken- 
nettu meihin. 

ON USKALLETTAVA AVATA SUUNSA JA 
NYRKKINSA 

... että kasvattaja puuttuu lasten käyttäytymiseen sil- 
loin, kun se on selvästi ristiriidassa yhteisesti hyväksytty 
jen eettisten paämaärien tai käyttaytymismallien kanssa.' 
( Kasvatustavoitemietinnöstä) 

Entä pitääkö kasvaltajien puuttua toisen kasvattajan 
käyttäytymiseen? Entä politiikkojen, upseereiden, kaup- 
piaiden? 

Pyrimmekö hyviin tavoitteisiin vai ainoastaan tule- 
maan hyväksytyiksi? Ratkaisemmeko ristiriidat unohta- 
malla ne? Kasvattakaamme itseämme rohkeaan ajatte- 
luun, 'yksimielisyyteen itsemme kanssa'. 

On uskallettava nähdä, sanoa ja tarttua asioihin avoi- 
min käsin. Kun pyrimme elämään toistemme kanssa 
emmekä toistemme kautta, me saamme lisää näkökykyä. 
Rauhan elämäntapaan kuuluu pehmeä teknologia, EI 



ydinvoimalle, ympäristö missä ihmiset itse pääKav$l itse- 
ään koskevista asioista yhdessä ja ihmisen kasvun asetta- 
minen kaupallisen kasvun edelle, aseriisunta, rakkaus. 
Pehmeään yhteiskuntaa ei päästä kovilla keinoilla. Auto- 
ritaarinen kasvatus on romutettava. Suvaitsevaisuut(a li- 
sättävä. Meidän on uskallettava yli niiden lokeroiden, joi- 
hin meitä yritetään ahtaa-keinotekoisten rajojen yli on 
menfavä ennen sotaa. 

Tamä on hyvin vaikeaa, mutta jos hyväksymme it- 
semme meidän on helpompaa hyväksyä myös muut-ja 
helpompaa olla rohkea, Tärkein 'luonnonvoima' joka vie 
sotaan tai rauhaan, kovaan tai pehmeään yhteiskuntaan, 
huonoon tai hyvään kehiwkseen---on ihminen itse. 



Ydinaseet ovat himii%iivi uhka kaikkien BhmBsl.ea 
turvallisuudelle. 

YdinasekryökkSysta on mahdoton torjua, siksi suur- 
vallatkin keskittyvii vain vwsiaiskon varmistamiseen. 

h,4i/Sn&~öan maa ei d e  turvassa ydintuholta riippumatta 
siitä, onko sillli ilseli2bju ydinaseita tai ei. 

Saiurimmassa vaarassa ovat ne maat, joilla itsellaan 
on ydinaseita, koska silloin aie Qoutaavat varmasti 
ura.stapuoien mnafita~iM..eaiksi. 

Suuirirn tuho lapahtu~ui Enroa>passa, jos suurvallat 
kiiytt3,viit ydinaseita, s%PIii kumpikin puoli tahtia 
ensimrniiiseilrsl ioisie~rsa tukikohtaln tiiillä. 

Neiavostoliitto ja YhdysvalXat ovat vastuussa varuste- 
iulrilpailura jatlrilamisesta. Kumpikin niistii pakottaa 
117~05 iPitlolaismaansa - NATOïi ja 'Varsovan Liiton 
-- mulrwan varusteizlkilpai1u111~~ 

Furiki%n anaa ei voi eaaiii taata tnrvallisuu~aari 
kansallisin laeirnoin. 

Ainoatapa valttia tuho 01, estM ydinaseiden kayttö. 



Naiset raiiha.n puolesta Ualioaaissa 8.3.1981 

Naiset ovat kautta aikojen tehneet rauhaa~työtä. 
Naiset rauhan piaolestaryhmin toiminta alkoi ydinvoi- 
maii vastustamisesta. INaisten mielestä se!<% aikuisten että 
lasten turvalliiien tulevaisuus oir tärkeämpäii kuin lyligren 
tahtiiinen taloudelliset voitot. 

Miesten lrioina rnaa.ilrnuirtilanrae, Iteinoja kailitama- 
ton valtaiaistelri ja iihkailii on saunrit niin sur~r~riatlomai 
mittasuhteet, ctia naisten on nyt otettava raarh;iutyö omiin 
Iciisiinsa. Meidän on mentävi vaikuttaa~iaaai p~ätöksiin, 
sodasta päättamistä ei saa jät t iä  rihliailuilla leiltkiville 
miehille. 

Miesten ja naisten icokemukset sodasta viimeisen% 
vallank2yiiin ïnriotona »viat erilaiset. Nainen ei ole 
vihaiinut toisen ideologian omaavia naisia, vaan välrival- 
lan kiiyttäjiii. Miehet ovat ollet väkivallan käyttäjiä, naiset 
uhreja. 

Naisillc sodasta ei ole koskaan ollut mitaäxi 
pusitiivisiri scuraulcsia; naiset ovat joutuireet raiskatuiksi, 
~iiieliislii oii tehty sariliarcita. Ylisikian raiskatlti nainen 
ci ole saaniut sotasanliariii arvoa. Miehille, jotlra iauhan 
;iik:iiia oviit I<ol<eneet pitemattöinyyttä, sota on luonut 
tilaisc~litleri piteli. Naiset1 mielestä väkivallan Iriyttäja ei 
ole I<oskaaii ollut sanliari. 

Mieliet sotivat oinaisuuden ja vallan puolesta eivätkä 
iliiiiisleii piiolcsta. Vallari ja cimaiskiiiden p~iolaistamiseen 
licr~lsliivaii eliiniii~itavan (-Iciiolemaiitavan) aariiir~notona 
oli iieiiti«~iil,c~~ii"'i. jota irry6skiii jarjettömisti sanotaan 
1.;. ..iytelliiviiii eliiriiiirr puiilustainiseeni? 



Sotateollisuudelle pitää aktiivisesti etsii rauhan 
vaihtoehtoja. Työllisyyden ylläpitäminen sotateollisuudel- 
la vaatii jatkuvia sotia. Koko puolustusvoimat (-hyök- 
kaysvoimat) on patriarkaattisen arvomaailman munaus. 
Puolustusvoimat on jo sanana harhaanjohtava ja epiloogi- 
nen. Kaikissa maissa valmistaudutaan puolustautumaan, 
vaikkei meilla ole mitaan vaaraa joutua hyökkäyksen koh- 
teeksi ulkoavaruudesta. Kun sota syttyy (huom. automaat- 
tisytytys!), joku on hyökännyt. Kuka mqita puolustaa, 
kun puolustusvoimat ovat hyökkäämassa?! 

Sotalelut on kiellettävä myös aikuisilta - miehet 
ohjattava ampumaradoilta ja maastoutumisharjoituksista 
tuottavaan tyohön elämän hyväksi. Vaadimme puolustus- 
määrärahojen (-tappomäärärahojen) asteittaista siirtamis- 
ta hyödylliseen tuotantoon. 

Mies on luonut asevaraston, jolla koko maapallo ja 
sen ihmiset voidaan hävittää - me naiset haluamme 
luoda voimavaraston koko maapallon säilyitamiseksi. 

Maapalloa ja sen elamaä ei sailyteta valmistautumal- 
la katastrofiin, vaan elamaä suojelevalla työllä. Meillä 
naisilla on oikeus optimismiin, oikeus inhimilliseen 
tulevaisuuteen, jonka suunnittelussa ja toteuttamisessa 
haluamme olla mukana. Naisia rauhan puolesta on jo 
paljon Suomessa ja kaikissa Polijoismaissa. 

Vaadimme ydinaseettoman Pohjolan. 
Vaadimme ydinaseettoman Euroopan. 
Vaadimme ydinaseettoman maailman. 
Vaadimme aseettoman maailman. 
Vaadimme Suomen hallitukselta nopeita toimeiipiteitä 
näiden päämäärien saavuttamiseksi. 



Riitta PettrJstö 

YDINVOIMALAT TUOTTAVAT YDINASEITA 

Atomipommi aiheuttaa kolmenlaisia vaikutuksia. 
Räjähdyksessä syntyy voimakas paineaalto ja polttava 
kuumuus sekä radioaktiivista säteilyä. Näifa vaikutuksia 
kokeiltiin ihmiseen kahdesti toisessa maailmansodassa. 

Elokuun 6. päivänä 1945 räjäytettiin 20 kilotonnin 
atomipomnii 550 metrin korkeudessa Hirosiman yläpuo- 
lella. Muutamassa sekunnissa nopeasti kasvava tiilipallo 
synnytti sienimäisen pilven, jota ikäänkuin kannatti 
musta savupilvi. 78 000 ihmista sai surmansa ja 84 000 
vammautui. 

Elokuun 9. päivänä 1945 rajäytettiin toinen yhta 
voimakas atomipommi Nagasakin yläpuolella. 27 000 
ihmista kuoli ja 41 000 vammautui. Osa uhreista kuoli 
heti. Pahoja palovammoja saaneet kuolivat muutaman 
päivän kuluttua. Toinen kuolleisuushuippu oli 3-4 viikon 
kuluttua, jolloin säteilyvammat alkoivat vaikuttaa. Hen- 
kiin jääneillä on todettu erikoisen paljon leukemiaa, 
kilpirauhas-syöpää sekä muita pahanlaatuisia syöpäsai- 
rauksia. Edelleen ydinrajahdyksistä lähtenyt säteily on 
aiheuttanut ja aiheuttaa edelleen geenimutaatioita ja 
kromosomipoikkeamia, jotka johtavat vakaviin fyysisiin ja 
henkisiin vajavuuksiin tulevissa sukupolvissa. 

Nyt on yli 30 vuoden ajan rakennettu entista 
tehokkaampia pommeja. Mielikuvituksemme ei enää riitä 
kuvaamaan niita kauhuja, joita varastossa olevat Htrosi- 
man ja Nagasakin pommeja huomattavasti tehokkaam- 
mat aseet voivat rnaapallollamme aikaansaada. 

Ydinaseista eivät kuitenkaan ole kaukana ydinvoi- 
malat. Molemmissahan on kysymys saman ilmiön, ytimen 
halkeamisen kayiosta, tosin toisilleen kovin erilaiseen 
tarkoitukseen. Ydinvoiman 'rauhanomaisena' tarkoituk- 
sena on ydinvoimaloissa valmistaa sahkoenergiaa. Tämän 



menetelmän ydinvoimateknologit ovat kertoneet olevan 
turvallisen ja halvan. 

Tällä hetkellä näyttää silta, että yhä useammat 
ihmiset ovat alkaneet epäillä turvallisuusväitteitä. Useita 
onnettomuuksia on jo sattunut, mutta viranomaiset ovat 
vaienneet niista. Harrisburgin tapahtumat kuitenkin 
avasivat monien silmät ja julkinen keskustelu ydinvoima- 
loiden turvallisuudesta lähti kiivaasti käyntiin. Nalpuus 
on myös alkanut epäilyttää. Ydinvoimateollisuuden 
kustannuslaskelmissa on unohdettu monia seikkoja. 
Valtiolle aiheutuvat tutkimus- ja kehityskustannukset 
samoin kuin polttoaineen valmistuksesta, jälleenkäsitte- 
lystä ja jätteiden varastoinnista aiheutuvat kustannukset 
on otettu huomioon vain osittain. Toimintahäiriöt 
aiheuttavat jatkuvasti suuria tappioita. Jäteongelma on 
sellainen, jota kukaan ei ole pystynyt hyväksyitävästi 
ratkaisemaan. Radioaktiivisia jätteitä syntyy ydinvoima- 
lassa noin 200 tonnia vuodessa. Ne sisältävät vaaralli- 
simpana plutoniumia, joka menettää säteilytehonsa vasta 
satojen tuhansien vuosien jälkeen. Siitepöiyhiukkasen 
suuruinen määrä plutoniumia riittää aiheuttamaan 
keuhkosyövän. 

Jokaisesta reaktorista tulee 200 kiloa plutoniumia 
vuodessa. Atomipommiin tätä ainetta tarvitaan vain n. 5 
kiloa. Näin 'rauhanomaisen' ydinteknologian sivutuottee- 
na voivat valtiot ja terroristit valmistaa omat pomminsa. 
Mitä useampia ydinvoimaloita otetaan käyttöön sitä 
enemmän ydinaseita voidaan valmistaa. Tunnettu tosi- 
asiahan on, etta esim. Intia saatuaan ydinvoimalan 
valmisti ensi töikseen ydinpommin. 

Mielestäni ydinvoima on osoittautunut ihmisen 
käyttöön sopimattomaksi ja mielettömän vaaralliseksi 
peliksi. Jos vähänkään ajattelemme ihmiskunnan tulevai- 
suutta, emme voi muuta kuin vastustaa ydinvoimaa sen 
kaikissa muodoissa. 





ASERIISUNTA ON KANSALAIS 

Maailmantilanteen peruspiirteet 

Nykyistä maailmantilannetta hallitsee 

Ensimmäinen niistä on kansakuntien ja maanosien 
välinen, äärimmilleen kärjistynfi eriarvoisuus, jota voi- 
daan sanoa myös rakenteelliseksi vakivallaksi. Sitä 
kuvaavat mm. korkeat lapsikuolleisuusluvut niisa maissa, 
joissa ei ole käytettävissä samoja aineellisen hyvinvoinnin 
ia tieteellis-teknisen kehieksen keinoja kuin esimerkiksi 
pohjoismaissa. 

Suomessa ja Ruotsissa on pikku lasten kuolleisuus 
alle 10 (lasta ensimmäisenä elinvuotena jokaista 1 000 
vastasynSnyttä kohti) kun se esimerkiksi Afganistanissa 
on 237. Monista kaikkein vahiten kehittyneistä maista 
näitä lukuja ei ole ollenkaan tiedossa. Afganistanissa siis 
237 lasta kuolee rakenteellisen väkivallan uhreina 
jokaisesta 1 000 vastasyntyneestä, koska lasten hyviuvoin- 
nin edellytykset ovat kasautuneet rikkaisiin maihin 
eivätkä ole afganistanilaisten ulottuvilla. Rakenteeltinen 
väkivalta tuhoaa joka vuosi yht2 paljon ihmisia kuin koko 
toinen maailmansota yhteensä. 

Eriarvoisuuden astetta osoittaa myös Maailman 
ymparistosuojelustrategian vertailu, että jokainen sveitsi- 
lainen kuluttaa maailman luonnonvaroja yhta paljon kuin 
40 ihmistä Somaliassa. Suomalaiset eivät kulutuksessa jaa 
jälkeen sveitsilaisista. Noin 5 milj. suomalaista kuluttaa 
siis maailman ehtyviä luonnonvaroja yhta paljon kuin 200 
ihmista vahiten kehiwneissä maissa. 

Toinen leimaa-antava piirre maailmantiIanteessa on 
maiden ja kansojenvdlinen tarkea ri&puvaisuus toisis- 



taan. Riippuvaisuus on mitä oleellisimmin molemmin- 
puolista. Teollisuusmaat ovat aivan ratkaisevasti riippu- 
vaisia kehitysmaista energian ja teollisuuden. raaka-ainei- 
den saannissa. Sellaisten maiden kuin Japanin, L'änsi- 
saltsan ja Ranskan mahtavalla teollisuuskapasiteetilla on 
merkitystä vain sikäli kuin raaka-aineiden ja energian 
saanti muista maista on turvattu. Amerikkalaisten mate- 
rialistinen ja tulilaava elämäntapa voi jatkua vaiii tuomal- 
la  lisäenergiaa muualta. 

Näihin tekijöihin kytkeytyy kolmas maailmantilan- 
netta.hallitseva tekijä, suunnaton määrä ennennakemat- 
tömän tehokkaita aseita. Suuret ja mahtavat teollisuus- 
mahdit eivät ole viimeisten vuosien aikana häikäilleet 
kalistella aseitaan pelkästään öljy- ja raaka-ainetqimitus- 
ten varmistamiseksi. Voimakeinoilla,uhkailu ei siis enää 
liity välttämättä ollenkaan näiden maiden turvallisuusint- 
resseihin - sita ei edes sanallisesti pefustella niin. 

Kuka päättää asevarustelusta 

Uskallan väittää, että varustelukilpailu olisi aikoja 
sitten pysähtynyt jos siitä päättäminen olisi suoraan 
kansalaisten tahdon varassa eikä heidän mieltään 
muokattaisi mihinkään suuntaan näissä aioissa. Kuinka 
sitten on mahdollista, että kuitenkin tähtitieteellisiä 
summia käytetään aseisiin vuodesta toiseen? 

Jo presidentti Eisenhover aikoinaan USA:ssa puhui 
sotilaallisteollisesta kompleksista, jolla on suuri vaikutus 
hallituksen politiikkaan. Hän tarkoitti sita, että sotatarvi- 
Iteteollisuuden intressi on tietysti saada jatkuvasti yhä 
lisaa varoja ja tuottaa lisaa aseita. Yhdysvalloissa se on 
yksityistä teollisuutta, mutta se voi hoitaa suhteensa 
sotilaspoliittisiin päätöksentekijöihin - poliitikkoihin, 
korkeisiin virkamiehiin ja armeijaan - niin hyvin, että se 
saa tahtonsa läpi näissä elimissä. 



1 HALLITUS 1 

~~~~ -~ 

Yritys havainnoilistsa. miksi kansalaisten sodan pelko ja realistiset 
käsitykset varustelukilpailusliileivät krinavoidii Iiallituslen polittiikkaan. Mni. 
Sipiriii joliteja Frank Barnaby on sanoiiut. että aseriisilnnan rilurin este on 
jokaisessa iliaassa toimiva sotilaallis-teollis-ak8teen?is-byrokriiaIti konip- 
leksi. 

Kun varustelukysymyksiin lisäksi kylketään poliitti- 
set intressit ulkomailla, liittolaismaiden varustaminen ja 
amerikkalaisten joukkojen pitäminen l~ikemattomissa 
tukikohdissa eri puolilla maailmaa, voidaan esittää 
rajattomasti poliittisia ja taloudellisia perusteita varuste- 
lun jatkamiseksi. Kun aseilla lisäksi käydään mittavaa 
kauppaa esim. öljymaiden kanssa, saadaan jopa kauppa- 
suhteet puhumaan varusteluteollisuuden puolesta. 

Vuosikymmeniä on sitäpaitsi puhuttu aseteollisuu- 
desta kansantaloiitta kohentavana ja työllisyyttä paranta- 
vana tekijänä. Nämä väitteet on kumottu useissa YK:n 
laatimissa selvityksissä ja raporteissa, joissa on osoitettu, 
että variisteluteollisuuden lopettaminen tykkänään työllis- 
taisi enemmän. Se nimittäin antaisi mahdollisuuden 
alentaa veroja varustelumenojen verran, mikä tuntuisi 
kansantaloudessa lisäantyneena ostovoimana. Näin 
muun teollisiiuden kysyntä kasvaisi ja lisäisi työpaikkoja 
sillä taholla. 



On sitapaitsi esitetty monia ehdotuksia varusteliiteol- 
lisuuden muuttamiseksi tuottamaan tarvikkeita kehitys- 
tarkoituksiin, jolloin teolliset Söpaikat voitaisiin suoraan 
sailyttäa, tuotteet vain palvelisivat todellisia tarpeita. 
Todellisuudessahan varustelumenot ovat samaa kuin 
heilettäisiin varoja kokonaan hukkaan, ne eivit tyydytä 
mitään tarpeita ao. maassa eivätkä ole sijoituksia 
tuottaviin tarkoituksiin. Budjettiteknisesti 
saavutettaisiin tuottamalla esim. tra 
tarpeellisia koneita ja lahjoittamalla 
kehitysmaihin! 

Alva Myrdal totesi jo monta v 
maailinassa on aivan liian paljon myös 
jotka saavat toimeentulonsa varusteluteollisuudesta. Nain 
heidänkin intressinsa on vaatia varusteluteollisuuden 
jatkamista. On myös tutkijoita, jotka työkseen kehittele- 
vRt sotilaspoliittisia oppeja ja strategioita , joilla perustel- 
laan asetuotannon valttamatiömyys. Arvioidaan etta jopa 
400 000 tutkijaa maailmassa eli kaksi aina viidestä 
tutkijasta saa toimeentulonsa sotilaalliseen toimintaan 
liittyvissa tehtavissa. Ele muodostavat kolinanneii, akatee- 
misen komponentiiz tuossa yllamainitussa kompleksissa. 

Kun kaiken lisaksi jokaisessa maassa on suuri joukko 
virkamiehiä, jotka niinikään saavat toimeentulonsa 
puolustuslaitosten, sota- ja varusteluhallinnon piirissä, 
tulee kompleksiin mukaan neljäs, byrokraattinen kompo- 
rzerztti, joka myös työskentelee varustelukilpailun tarpeel- 
lisuuden todistamiseksi ja sen edelleen jatkamiseksi. 

Näillä voimatekijoilla, teollisuudella, sotilailla, tutki- 
joilla ja virkamiehilla on jokaisessa maassa mahtava 
valta-asema, mutta mitaan niistä ei valita tehtäviinsä 
kan~anvaltaisesti. Ne siis muodostavat valtaryhmittyman, 
johon kansanvalta ei ulotu. Tehtäviensä kautta niillä 
lisäksi on mahdollisuus vaikuttaa tehokkaasti toisaalta 
kansalaisten mielipiteisiin ja toisaalta poliittisiin paatök- 
sentekijoihin. 



Sotilailla ja sotilaallisilla instituutioilla on luonnolli- 
sesti tarve todistaa sekä itselleen että muille olevansa 
tarpeellisia. Ne käyttävät tässä todistelussaan hyväkseen 
hyvin tehokkaita ja tunteisiin vetoavia perusteita kuten 
kansalaisten turvallisuudesta ja maan itsenäisyydestä 
vastaaminen. Ihmisten mieliin tällaisilla perusteilla on 
perinteellisesti voimakas vaikutus vaikka nykyaikana 
niiden todenperaisyw ei voidakaan osoittaa. Isanmaalli- 
suus ja miehekkyys on niinikään totuttu yhdistämään 
sotilaallisuuteen vaikka nykyaikana olisi sekä isänmaalli- 
sempaa että miehekkaampaa toimia sotilaallisten istituu- 
tioiden purkamiseksi. 

Sotatarviketeollisuus saa osansa tästä isänmaalli- 
suuden perustelusta ja lisäksi se kayttaa kaikkia 
mahdollisia taloudellisia argumentteja työllisyydestä ulko- 



maankauppaan. Tutkijat ja virkamiehet tarjoavat poliiti- 
koille 'tieteelliset' perustelut, miksi varustelukilpailua 
täytyy jatkaa ja sotilaallisia laitoksia vahvistaa. Rauhan- 
tutkijoilta voisi odottaa yhta perusteltuja tutkimustulok- 
sia osoittamaan, että aseriisunta olisi ainoa tapa suojella 
ihmisiä ja kansallisia etuja. Ne eivät toistaiseksi ole 
kuitenkaan missään tapauksessa pystyneet tarjoamaan 
riittävän vahvaa vastavoimaa sotilaalliselle ja asetekniselle 
tutkimukselle. 

Näin siis sotilaaIlis-teollinen-akateernmzen-byrokruat- 
tinen kompleksi muodostaa sellaisen bunkkeriketjun 
jokaisessa maassa että kansalaisten tahto ei pääse 
kanavoitumaan hallitusten poliittisiksi päätöksiksi varus- 
telukilpailun lopettamisesta ja aseriisunnan toteuttami- 
sesta. Useimmiten eivät kansalaiset edes voi vapaasti 
muodostaa kantaansa, koska tuo kompleksi muokkaa 
yleisti mielipidettä taitavasti ja tehokkaasti koko ajan. 

Tämän systeemin havaitseminen, sen olemassaolon ja 
toiminnan tiedostaminen auttaa jossain määrin tajua- 
maan, miksi nykyinen kaiken järjen vastainen tilanne 
maailmassa vallitsee ja miksi se jatkuu. Tukholman 
kansainvalisen rauhantutkimuslaitoksen SIPRIn johtaja, 
Frank Barnuby on sitä mieltä, että juuri tämä sotilaallis- 
teollinen-akateeminen-byrokraattinen kompleksi on suu- 
rin este aseriisunnan aloitarniselle. 

Miterz burzkkerikeQu mmurvetaan 

Yksityisen kansalaisen mahdollisuudet alkavat siitä, että 
selvittaä itselleen tilanteen peruskuviot eikä anna 
"turvallisuuspoliittisten asiantuntijoiden" ja kansainväli- 
sen politiikan erikoismiesten sotkea ajatuksiaan. Kysymys 
asevarustelun järjettomyydesta ja aseriisunnan välttämät- 
tömyydestahan on hyvin yksinkertainen. Akateemis-byro- 
kraattisten sananselittäjien tapa käsitellä asioita on vain 
taktiikkaa saada tavalliset ihmiset luulemaan, että asiat 



ovat liian monimutkaisia, joten ne on jätettävä yläkerran 
hoitlettaviksi. 

Jokaisella meistä on velvollisuus muodostaa kanta 
varusteluuii ja sotilaallisten keinojen käyttöön yleensi. 
Tältä pohjalta me voimme myös vaikuttaa poliittiseen 
ilmapiiriin ympärillämme ja rohkaista myös muita 
ajaeelemaan itse. Yksityisten ihmisten tasolla me voimme 
vaikuttaa jopa yli rajojen kuten Naiset rauhan puolesta 
-protesti osoitti. 

Me voimme kieltäytyä tehtävistä, jotka liittyvät 
varusteluun ja sotilaspolitiikkaan. Emme ryhdy tutkijoik- 
si tai virkamiehiksi, joiden telitävä on edistää sotilaallisia 
järjestelmiä emmekä edes suostn työskentelemään sotilas- 
tarviketuotaniiossa vaan pyrimme kehittämään iisellem- 
me ja muilla vaihtoehtoisia työtilaisuuksia rauhaa 
rakentavissa tehtävissä. 

Rauha on elämäntapa. Siinä elämäntavassa ei 
hyväksytä väkivaltaa missään muodossa, ei uskota 
auktoriteetteja, ihailla univormuja eikä osteta lapsille 
soialeluja. 

Se elämäntapa vaatii rohkeutta katsoa tosiasioita 
suoraan silmiin ja tajuta koko kauheus, joka tämän 
päivän tilanteeseen sisältyy. Täytyy päästää tajuntaansa se 
tuska ja pelko, jonka tilanteen tajuaminen vaistamätti 
herättää. Mutta ei pidä antautua pelolle vaan ammentaa 
siitä voimaa taisteluun varustelua vastaan ja aseriisunnan 
pnolesta. Kaikkien niiden kansalaisten, jotka ovat noiden 
bunkkerien ulkopuolella, on noustava poliittiseksi voi- 
maksi, joka vyöryy bunkkereiden yli ja pakottaa 
hallitukset lopultakin lopettamaan nykyisen hulluuden. 



Lea Rantanen 
NAISLTIKE JA RAURANTUO 

Uusi naisliike, johon katsotaan Suomessa kuuluvaksi 
Naisasialiitto Unioni ja Feministit-ryhmä, on koko 
olemassaolonsa ajan vastustanut väkivaltaa kaikissa sen 
ilmenemismuodoissa. Naisasialiitto Unionin piirissä on 
tehty 70-luvun puolivälistä lähtien työtä perheväkivallan 
poistamiseksi. Unionin toimesta julkaistiin kirja Väkival- 
ta avioliitossa, joka oli rehe1lisy;ydessään ainutlaatuinen ja 
paliastava. Naisten pahoinpitely ei enää ollut vain perheen 
sisainen asia, vaan siitä keskusteltiin nyt myös julkisesti. 
Tuloksena syntyi pahoinpitelyn kohteeksi joutuneille 
naisille turvakoteja moniin eri Suomen kaupunkeihin ja 
kriisipuhelin Unioniin. Naisliikkeen piirissä on myös 
vastustettu väkivaltaisia ja tiukkaa hierarkiaa noudattavia 
autoritaarisia organisaatiomuotoja, jotka ovat tyypillisia 
miesten toiminnoille. Naisliik'e on toiminut pienryhmissä, 
periaatteena että jokaisen mielipide on yhtä tärkeä ja että 
jokaisen on tultava kuulluksi. 

Rauhantyö lahti liikkeelle ydinvoiman vastustamises- 
ta. Lokakuussa 1979 järjestettiin Turussa seminaari 
Nainen Pohjolan kulttuurissa. Tällöin hyvin monien 
ryhmätöiden raporteissa pidettiin naiskulttuurin tärkeim- 
pana osana rauhantyötä. Saman seminaarin yhteydessä 
järjestettiin ydinvoimaa vastustava marssi, johon osallistui 
lahes sata naista. Kuljimme kynttilät kädessä Turun 
iltahamäraisia katuja, tunnelma oli vaikuttava. Kannoim- 
me kyltteja, joissa luki mm. naisvoimaa, ei ydinvoimaa ja 
huusimme iskulauseita, joista mieleeni on jäänyt esim.: 
Naiset kylla, ydinvoima ei. Naiskuleuuriseminaarin 
keskeisemmaksi sisällöksi oli muodostunut ydinvoiman 
vastustaminen, mutta myös kipinä naisten rauhantyölle 
oli syttynyt. Myöhemmin olemme osallistuneet moniin 
sotaa ja ydinvoimaa vastustaviin marsseihin. 



Puolustusministeri Aikäksen ehdotus naisten armei- 
jaan menosta nostatti vastarinnan naisten keskuudessa ja 
naisliike sai lisää kannattajia. Unioni puolestaan ehdotti 
Aikasta eroamaan virastaan. Vuoden 1980 Naistenpäivän 
marssissa huudettiin:"Ei naisia armeijaan." Marssin lop- 
pupaassa kulki joukko miehiä, jotka jatkoivat iskulauset- 
ta huutama1la:"Ei miehiäkaän." 
Naisten rauhanadressi julkaistiin keväällä 1980. Se oli 
vastalause suurvaltojen asevarnstelulle. Siihen kerättiin 
lyhyessä ajassa Pohjoismaista puoli miljoonaa nimeä. 
Naisten rauhaiiliike oli syntynyt. 

On aivan luonnollista, ettta naisliike 80-luvulla 
siiuntautuu yhä enemmän rauhantyöhön ja väkivallan 
vastustamiseen entista kokonaisvaltaisemmin. Tänä päi- 
vanä meillä on resursseja siihen. Toiminta pienryhmissä, 
patriarkaattisen amomaailman analysointi, naisen ase- 
man tiedostaminen ja kokemusten vaihto on avannut 
silmämme ja olemme valmiita toimimaan. 

Mistii.johtuu, että miesten,ja izaisten käsilykset sodasta 
ovat erilaiset? 

Naisten ja miesten kokemukset suhteessa sotaan ja 
väkivaltaan ovat olleet erilaiset. Naiset ovat olleet 
väkivallan uhreja, eivät vakivallan käyttäjiä. Erilaisten 
kokemusten kautta on syntynyt erilainen suhtautumista- 
pa. 

Miehet ovat perinteisesti omistaneet suurimman osan 
maailman omaisuudesta, joissakin kulttuureissa myös 
nainen on alistettu miehen omaisuudeksi. Miehet ovat 
käyneet sotaa puolustaakseen omaisuuttaan. Miehissä on 
aina ihailtu rohkeutta, sota on ollut se paikka jossa he 
ovat voineet osoittaa sita. Monella sotaan Iähteneellä mie- 
hella on ollut haaveena ylennykset, mitalit ja sotasanka- 
ruus. Vihan kohteena ori ollut toisen kulttuurin ja ideolo- 
gian omaava kansa kokonaisuutena. Paätokset sodasta 



ovat perustuneet valtaan eikä tietoon. Kun vallankävttö 
ori ajautuiii~t urnpikiija;iri, koti valra on käytetty loppuun. 
oii sota olliii viiineinen keino vallan ylläpitämisek$i. 

Naisille ei koskaan ole ollut- sodasta mitään 
positiivisia seurauksia, he eivat ole kohonneet arvossa tai 
saaneet kunniamerkkejä, eivat ole päässeet edes sankari- 
hautaan. He ovat joutuneet raiskatuiksi, he ovat joutuneet 
hoivaamaan kärsiviä ja kuolevia sotilaita, vanhuksia, 
lapsia. Ne ovat kokeneet henkilökohtaisen surun kun 
heidän poikansa ja aviomiehensä ovat kuolleet. Nainen ei 
ole vihannut eri kulttuuria tai ideologiaa edustavaa naista, 
nainen on vihannut toisen kansan väkivallankäyttäjia. 

Maanpuolustus on aina liittynyt omaisuuden puolus- 
tamiseen, kansallisen kulttuurin, kielen ja identiteetin 
puolustamiseen ei juuri ole kiinnitetty huomiota. Ylikan- 
sallinen roskakulttuuri on kaikessa rauhassa saanut 
tunkeutua maahamme 50-luvulta lähtien. Räikein osoitus 
miesten tarpeesta puolustaa'omaisuutta on neutronipom- 
mi, jota maailman militaristit arvostavat juuri sen 
ominaisuuden perusteella, että se tuhoaa ihmiset mutta 
jättää rakennukset vahingoiltumattomiksi. 

Kuinka meidät on saatu uskomaan, että aseilla luodaan 
turvallisuutta 

Miehiä, iotka taistelivat Suomen itsenäiswden 
puolesta toisesia maailmansodassa, ei voida syyttää."Niitä 
amerikkalaisia, iotka taistelivat Vietnamissa. ei voida 
syyttää. Heidät oli määrätty tekemäänniin. Niitä, jotka 
määräsivät, ei voida syyttää koska heitä pakoteniin 
toisaalta jne. Patriarkaatti on luonut autoritaarisen 
väkivaltakoneiston, jossa vastuuta ei ole kenelläkään. 

Sodankäyntiin liittyvä sanasto on vääristelevä,. sotaa 
ihannoiva, käsitteellisesti sekava tai niin monimutkainen, 
että ihmiset eivat sitä ymmärrä. Itsessään jo sana 
puolustusvoimat on harhaanjohtava ja epälooginen. 



Kaikissa maissa valmistaudutaan. puolustautumiseen, 
vaikka meillä ei ole mitaan vaaraa joutua hyökkayksen 
kohteeksi ulkoavaruudesta. Kun sota s m ,  joku on 
hyökännyt; kuka meitä puolustaa, kun puolustusvoimat 
ovat hyökkäamassa. Silloin lämmitetään vanhat fraasit ja 
sanotaan:"Hyökkäys on paras puolustus". Sodassa 
kuolleita kutsutaan kaatuneiksi. Tallh pyritaan luomaan 
mielikuva, että sodassa kuoleminen olisi helpompaa ja 
arvokkaampaa kuin kiioleminen yleensä. Sodassa kuollei- 
den yhteenlasketut ruumiit ovat vain miestappioita. 

Kauhun tasapaino "ideologia rauhaa ylläpifavana 
voimana on täysin kasittamätön. Mitään tasapainoa ei 
ole, sillä toiset pelkäävät enemmän kuin toiset. Jokainen 
maa on erilaisessa asemassa suhteessa suurvaltoihin. 
Jokainen Nato-maa on erilaisessa suhteessa Varsova-liit- 
toon ja jokainen Varsova-liiton maa erilaisessa suhteessa 
Natoon. 

Puolueettomat maat voivat joutua yhtälailla ydinasei- 
den taistelukentäksi kuin liittoutuneetkin maat. Euroop- 
paon suuremmassa vaarassa kuin kehitysmaat, sillä eivät 
suurvallat ole yhtä kiinostuneita köyhistä kehitysmaista 
kuin rikkaasta Euroopasta. Rauhan säilymisen väleamä- 
tön edellytys on aseidenriisunta, se eWa suurvallat 
vaihtavat asevarustelukilpailun aseidenriisuntakilpailnk- 
si. 

Kuinka tdhan on jouduttu 

Maapallo on 4,s miljardia vuotta vanha. Ensimmai- 
set kulttuurit syntyivät 2 milj. vuotta sitten. Eurooppalai- 
nen ihmisrotu on elänyt maapallolla n. 60 000 vuotta. 
Kaksi sataa vuotta sitten tapahtui teollistuneen yhteiskun- 
nan läpimurto. On saavutettu ennennakemätön teknolo- 
ginen kehitys ja taloudellinen kasvu.Teollistumisen 
lapimufio ja teknologian kehitys toivat helpotusta pienen 



eliitin elämään, mutta suurimmalle osalle maailman 
väestöstä se ei tuonut leipäpalaakaan lisaa. Taloudellinen 
kasvu ja teknologian kehiws ovat miesten suuria 
heikkouksia, molempiin he suhtautuvat tunteenomaisesti 
ja palvoen. Taloudellisesta kasvusta he ovat unohtaneet 
vähentää kustannukset. Ne ovat meneaäneet kykynsä 
erottaa huono teknologia hyvästä. Kasvu-ideologian 
antama hyvinvointi ihmiskunnalle on kyseenalainen, 
koska sen tulokset ovat jakaantuneet epätasaisesti 
ihmisten kesken. 

Taloudellisen kasvun edellytyksenä on jatkuva 
teknologian kehitys. Teknologia kehittyy omalla painoi- 
laan, mukautetaan teknologian vabtimuksiin. 
Ydinaseiden kehittämisen seurauksena yhteiskuntaa yri- 
tetään sopeuttaa ydinsotaan. Samanaikaisesti kun pelko 
ja turvattomuus ihmisten mielissä on kasvanut, on lännen 
rikkaissa maissa kehitetty monimutkainen sosiaaliturva- 
järjestelma. Talvi luodaan kuvaa hyvinvointivaltiosta ja 
yritetään pienellä rahalla käsntäa huomio pois todellisista 
ongelmista: ydinaseiden vaarallisuudesta, säteilystä ja sen 
aiheuttamista sairauksista ja geenimuutoksista. 

Kahden viimeisen vuosikymmenen aikana ihminen 
on luonut asevarastot, jolla jokainen elävä olento voidaan 
tuhota 40 kertaa. Ihminen on luonut aseet koko 
maapallon ja ihmissuvun hävittämiseksi. Minkälainen 
tamä ihminen oikeastaan on? On vaikea kuvitella, etCa 
täman päivän poliitikot, suurvaltojen sotaekspertit, 
ydinaseiden kehittäjät ja kannattajat olisivat myös isiä ja 
aiteja tai edes ihmisia. Jotkut miehet ovat alkaneet 
muistuttaa niitä koneita, joita he rakentavat. He puhuvat 
yhtä aikaa rauhasta ja pienien ydinaseiden oivallisuudessa 
paikallisessa ydinselkkauksessa. He tekevät rauhantyötä- 
kin. ~ommunisteilla on oma käsitys rauhasta ja 
porvareilla omansa. Sotien taustalla ovat aina olleet 
ideologiset ristiriidat. Rauha on syntynyi voittajan 



ehdoilla. Puoluepoliittinen rauhanQö on sodan lietsomis- 
ta, se on eläySmistä voittajan rooliin. Molemmat 
suu-vallat ovat vastuussa nykyisestä asevarustelukilpailus- 
ta, on aian haaskausta mieeiä kumpi on suurempi 
swllinen. " - 

Naisten rauhantyö on epäpoliittista. Naiset eivät ole 
suunnitelleet aseteknologiaa eivätkä sotastrategioita, eivat 
pieniä eivätkä suuria ydinaseita. He eivat myöskään ole 
osallistuneet päätöksentekoon näillä alueilla. Naisia 
voidaan pitää syflöminä tähän asti tehtyjen virheiden 
suhteen. Naisilla on kaikki mahdollisuudet katkaista 
väkivaltainen kehitys ja muueaa se elämää kunnioitta- 
vaksi kehitykseksi. Berit As sanoi, artikkelissaan Den 
manliga teknologin: "Se meidan heikkoutemme, etfa 
olemme olleet ulkoptiolisia voi muuHua vahvuudemmek- 
si." 

VIIMEINEN NAAMIO 
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