Toimintakertomus 2010
Naiset Rauhan Puolesta -liike

Naiset Rauhan Puolesta -liike kokoontui pääasiassa Naisasialiitto Unionin tiloissa Bulevardilla
kerran kuukaudessa. Kuluva vuosi oli liikkeemme 31 toimintavuosi. Liikkeessämme toimii
Itkijänaiset, Naiset Atomivoimaa Vastaan, Amandamaji ja Naisten verkosto –Irti uraanista,
atomivoimasta ja atomiaseista.
Olemme jäsenenä Pohjoismaisessa Uraaniaseet kieltoon verkostossa sekä IPB:ssä International
Peace Bureau. Kansainvälinen toiminta on liikkeessämme hyvin aktiivista.
Olemme järjestäneet kaksi kansainvälisen asiantuntijan luentokiertuetta Suomessa toinen koskien
atomivoiman vaaroja ja ongelmia ja toinen KiKK-tutkimusta (Kinderkrebs um Kernkraftwerke)
atomivoiman terveysvaaroista. Kanadalainen professori Gordon Edwards kiersi Suomessa
luennoimassa atomivoiman vaaroista ja ongelmista yliopistoissa, lukioissa, yhdistyksissä jne.
(Rovaniemi, Kemi, Pyhäjoki, Oulu, Joensuu, Kajaani, Loviisa, Porvoo ja Helsinki). Myöhemmin
keväällä ruotsalainen fysiikan tohtori Alfred Körblein luennoi ympäri Suomea KiKK-tutkimuksesta.
Nämä kiertueet järjestettiin yhteistyössä eri kansalaisjärjestöjen kanssa. Päävastuun järjestelyistä
hoiti liikkeemme.
Maaliskuussa osallistuimme ja puhuimme Nato no way mielenosoituksessa, 4.3., Kalastajatorpan
edessä, kun Nato-upseerit kokoontuivat siellä.
Liikkeemme on osallistunut iranilaisten naisten solidarisuustoimintaan. Olimme mukana
järjestämässä maaliskuussa konferenssia ”Suomalaisten ja iranilaisten naisten välistä solidaarisuutta
vapaan Iranin Puolesta”.
Huhtikuussa järjestimme yhteistyössä Edellen Ei ydinvoimaa -kansalaisliikkeen kanssa Helsingin
Sosiaalifoorumiin seminaarin ”Mitä Suomi voi tehdä uraaniasiden kieltämiseksi?” Luennoitsijana
mm. ICBUW-verkoston belgialainen jäsen Ria Verjauw.
Itkijänaiset järjestivät ydinvoimanvastaisen performanssin eduskuntatalon rappusilla 27.4., joka oli
osa Tshernobylin onnettomuuden muistopäivää.
EONin vuosikokoukseen, kriittisten osakkeenomistajien edustajana Suomesta osallistui liikkeemme
lähettämänä Eero Perunka Rovaniemeltä.
Ydinvoima historiaan -päivää 8.5. vietettiin Helsingissä. Päivän ja mielenilmauksen tarkoituksena
oli jakaa tietoa kestävistä energiaratkaisuista ja kehottaa kansalaisia äänestämään tulevissa
eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka on ydinvoimavastainen.
Osallistuimme Helsingin Kirjalla järjestettyyn keskustelutilaisuuteen ”Kaikki muuttuu – Mihin
sotilasliittoja tarvitaan tänään?”. Mukana Marja-Liisa Siira.
Toukokuun lopulla järjestettyyn Maailma Kylässä tapahtumaan Kaisaniemessä osallistuimme
yhdessä Edelleen Ei ydinvoimaa kansalaisliikkeen kanssa. Keräsimme mm. nimiä Uraaniaseet
kieltoon vetoomukseen ja jaoimme päivitettyä esitettä ”Atomivoiman elinkaari”.
Toukokuussa järjestettyyn YK:n Ydinsulkusopimuksen (NPT) tarkastuskonferenssiin New Yorkissa
osallistui kaksi liikkeemme jäsentä (Ulla Klötzer ja Lea Launokari). Women in Europe for a
Common Future oli konferenssin kutsujina. Osallistuimme pääasiassa Kestävän kehityksen
jaksoihin, jossa Ulla Klötzer piti yhden alustuksen. Matkan aikana saimme runsaasti yhteyksiä eri
puolille maailmaa.

Kesän aikana Itämerta kiersi Baltic Sea Tour, joka aloitti kiertueensa Ahvenanmaalta, jossa Ulla
Klötzer oli puhumassa. Kiertue pysähtyi myös Helsingissä, jossa liikkeemme edustajia osallistui
tiedon jakoon. Näyttelymme ”Atomivoiman elinkaari” oli esillä.
Kesäkuun lopulla ja heinäkuun ensimmäisenä osallistuimme eduskuntatalon edessä järjestettyyn
atomivoiman vastaisiin mielenilmauksiin. Eduskunta äänesti 1.7. lisäatomivoiman rakentamisesta.
Päätös oli erittäin valitettava. Kaksi uutta atomivoimalaa sai periaateluvan.
Elokuussa useat järjestöt osallistuivat parin päivän mittaiseen Olkiluoto blokkaukseen. Liikkeemme
järjesti bussikuljetuksen ja osallistui joidenkin ulkomaalaisten matka- ja majoituskustannuksiin.
Raumalla paikalliset ihmiset olivat järjestäneet lauantaiksi seminaarin, jossa luennoitsijana mm.
Nils-Axel Mörner.
YK:n aseistariisuntapäivänä lokakuussa olimme mukana Narinkka-torilla.
Naiset Rauhan Puolesta on antanut useita julkilausumia, allekirjoittanut vetoomuksia ja osallistunut
useisiin militarisoinnin- ja atomivoimanvastaisiin mielenosoituksiin Helsingissä ja muualla
Suomessa. Useat liikkeemme jäsenet ovat kirjoittaneet mielipidekirjoituksia, joita on julkaistu
suomalaisissa ja jopa ulkomaisissa lehdissä.
Liikeemme toimii yhteystyössä monien rauhan- ja kansalaisjärjestöjen kanssa.
Amandamaji ry toimii Naiset Rauhan Puolesta -liikkeen virallisena rekisteröitynä järjestönä, jonka
myöten liikkeemme pystyy hoitamaan varainhankinnan viranomaisiin päin. Taloutemme koostuu
tukimaksuista, osanottomaksuista sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rauhantoiminnan vuotuisesta
anotusta avustuksesta.
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