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Rauhanliikkeessä naiset ovat perinteisesti kantaneet merkittävän vastuun. Tänä vuonna tuli
kulneeksi 30-vuotta siitä kun Naiset Rauhan Puolesta –liike aloitti toimintansa.
Ryhmä kokoontui pääasiassa Unionin tiloissa kerran kuukaudessa.
Naiset Rauhan Puolesta -verkostossa toimii useita ryhmiä; Itkijänaiset, Naiset Atomivoimaa
Vastaan, Amandamaji ry ja Naisten verkosto - Irti uraanista, atomivoimasta ja atomiaseista.
Kuluvana vuonna vietimme liikkeemme 30-vuotisjuhlaa ja suuri osa toiminnastamme on
kohdistunut uraaninlouhinnan ja atomivoiman vastustamiseen sekä tiedottamiseen ydinjätteiden
loppusijoitusmenetelmän ongelmista.
Ydintalven mielenosoitus ydinvoima- ja uraanikaisvoshankkeita vastaan tammikuussa Oulussa.
Tapahtuman järjestäjinä Ydinverkosto, jonka jäsen myös Naiset Rauhan Puolesta –liike on.
Tapahtumassa mukana olleet järjestöt vaativat kansanäänestystä ydinvoiman lisärakentamisesta ja
uraaninlouhinnasta Suomessa. Liikkeestämme osallistui kolme naista tapahtumaan.
Kvinnor diskuterar kärnkraft, 2.3. Lovisa, organiserad av DORIS –nätverket.
Naiset olivat vähän hämmentämässä Fennovoiman edustajien ja loviisalaisten naisten keskustelua
ydinvoimasta. Läsnä kolme naista liikkeestämme.
Keskustelu uraanivoimasta ja uraanin louhinnasta, huhtikuuna alussa Pyhäjoella. Tapahtuman
Pyhäjoella oli järjestänyt Pro Hanhikivi ry. Tapahtumassa kuultiin kansanedustajien ja
kansalaisjärjestöjen puheen vuoroja ja pidettiin paneelikeskustelu. Naiset Rauhan Puolesta –
liikkeestä osallistui neljä naista, joista yksi piti puheenvuoron.
Tshernobylin muistopäivänaattona 25.4. Naiset Rauhan Puolesta ja Edelleen Ei ydinvoimaa kansalaisliike järjestivät yhteistyössä useiden muiden järjestöjen kanssa mielenosoituksen
Helsingissä. Kulkue lähti eduskuntatalolta ja päätyi kolmen sepän patsaalle. Paikalla muutamia
kansanedustajia.
Maailma Kylässä tapahtuma toukokuussa Kaisaniemessä mukana Edelleen Ei ydinvoimaa kansalaisliikkeen kanssa. Olemme mukana uraaniaseiden kieltämiseksi työskentelevässä,
kansainvälisessä verkostossa, ICBUW:ssa, johon kuuluu 80 jäsenjärjestöä ympäri maailmaa. Liike
kuuluu myös Suomen Uraaniaseet kieltoon –verkostoon. Keräsimme nimiä vetoomuksiin
Maailmanlaajuinen kielto uraaniaseille sekä Ei uraaniteollisuutta Suomeen.
Pohjoismaisen puolustusyhteistyön tulevaisuuden haasteet, kesäkuussa seminaari Hanasaaressa
ruotsalais-suomalaisessa kulttuurikeskuksessa. Tilaisuudessa neljän pohjoismaan puolustusvoimien
komentajat yhdessä Puolustusministeriön virkamiehien kanssa keskustelivat pohjoismaisessa
yhteistyöstä ja mitä lisäarvoa Nato antaa. Yksi liikkeemme edustaja läsnä.
Anti-Atom Forumiin Saksan Linzissä osallistui Vuokko Moisala. Forumissa käsiteltiin mm.
Fennovoiman ja E.Onin hankkeita sekä ydinjätteiden loppusijoitusongelmia.
Maailmasta ydinvoimavapaa, tapaaminen heinäkuussa Pariisissa. Suomesta edustajina Gerd
Söderholm ja Angela Oker-Blom. Tapahtuman aikana luotiin monia tärkeitä kontakteja.
Tervolan uraanileiri. Liikkeemme edustaja piti tapahtumassa esitelmän. Tapahtumaan osallistui
kaksi naista.

Hiroshiman muistopäivän illan 6.8. tapahtumaa vietimme yhdessä muiden rauhanjärjestöjen kanssa
Oopperatalon rannassa, Helsingissä.
Suunnittelukokous Kööpenhaminan joulukuun ilmastokokousta varten Berliinissä syyskuun alussa.
Kokouksessa käytiin läpi eri strategioita ja kansalaisjärjestöjen aktiviteettejä.
Yhteistyö Euroopassa toimivan Iranilaisten naistenverkoston kanssa jatkui. Saimme kutsun, jota
noudatimme, Pariisiin elokuun tapaamiseen, jossa muiden eurooppalaisten naisten kanssa pohdittiin
yhteisiä toimenpiteitä iranilaisten naisten auttamiseksi. Yhteistyö jatkuu ensi vuonna.
YK:n rauhanviikolla lokakuussa tapahtui paljon; oli Rauha – Vahva vaihtoehto seminaari 10.10.,
Maailman rauhankulkue saapui Helsinkiin (Rauhan ja väkivallattomuuden juhla ja kulkue)
lokakuun lopulla ja Tukholmassa Kränkaftens avfallsproblem – från gruva till slutförvar
konferenssi pidettiin 17-18. lokakuuta. Kaikkiin näihin tapahtumiin osallistui naisia liikkeestämme.
Väkivaltakulttuurista rauhankulttuuriin – symposiumi ja iltajuhla, NRP:n 30 vuotta järjestettiin
Rauhanasemalla YK:n rauhanpäivänä 24.10. Tämä tapahtuma oli Naiset Rauhan Puolesta liikkeen
30 vuotisjuhla. Mukaan oli saatu liikkeen alkuajan aktivistejä kuten myös nuorempia naisia, jotka
ovat tulleet mukaan myöhemmessä vaiheessa.
Ohjelmassa oli mm. dosentti Pirkko-Liisa Rauhalan luento Miten naisten rauhanliike vaikuttaa
tämän päivän maailmassa? Symposiumin loppupuolella esitimme malleja miten rauhankulttuuria
rakennetaan.
Uraaninlouhintaa käsittelevä leiri Ranualla marraskuussa.
Leirille ja siihen liittyvään luentotapahtumaan osallistui kaksi naista liikkeestämme.
Pohjoismainen uraaniaseiden vastainen verkosto järjesti ensimmäisen yhteisen konferenssin Tämän
päivän radioaktiiviset sodat marraskuussa Tukholmassa. Suomesta konferenssiin osallistui kolme
naista; kaksi Edelleen Ei Ydinvoimaa –kanslaisliikkeesta ja yksi NRP:stä. Konferenssin
julkilausuma toimitettiin kaikkien pohjoismaiden ulkoministereille.
Emme tarvitse Natoa mielenosoitus Helsingissä 6. joulukuuta. Liikkeemme edustaja piti puheen
tilaisuudessa.
Kööpenhaminen ilmastokonferenssi joulukuussa. Kansalaisjärjestöt eri puolelta maailmaa järjestivät
joulukuun 12. päivä suuren mielenosoituksen Kööpenhaminassa. Parin viikon aikana YK:n
järjestämän tapahtuman liepeillä kansalaisjärjestöt järjestivät omia tapahtumiaan. Liikkeemme kaksi
edustajaa olivat paikalla myös vapaaehtoistyöntekijöinä lähes viikon.
Mayors for Peace eli kansainvälinen kaupunginjohtajien rauhanliike etenee Suomessa heikosti.
Ainoastaan kolme kaupunkia (Marianhamina, Nousiainen ja Varkaus) ovat toistaiseksi mukana
tässä liikkeessä. Vuoden lopussa yhteensä 3 880 kaupunkia 143 maasta ovat mukana. Suomen
esimerkki on todella häpeällinen. Tämän asian eteen on ruvettava tekemään runsaasti töitä.
Naiset Rauhan Puolesta on antanut useita julkilausumia, allekirjoittanut vetoomuksia ja osallistunut
useisiin sodanvastaisiin mielenosoituksiin Helsingissä ja muualla Suomessa. Olemme myös
kirjoittaneet kannanottoja ja mielipiteitä TEM:ille koskien periaatepäätöksiä ydinvoimasta ja
ydinjätteen loppusijoituksesta ja uraaninlouhinnasta.
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